
Поштовий індекс

Телефон

E-mail

E-mail

Факс

(050)411-87-88

1

Рішення про внесення політичної партії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань від
05.08.2015р. № 16731020000014764

9 7Поштовий індекс 0
Фактичне місцезнаходження (у разі 
невідповідності місцезнаходження)  Хмельницька 
область, місто Хмельницький вулиця Камянецька  
будинок 12 офіс 105 
____________________________________
 (область, район, населений пункт, вулиця, 
номери будинку, корпусу, кабінету/офіса, 
квартири)

4

Моб. телефон

2

3

Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок), номери 
рахунків (рахунку): АТ Райффайзен Банк Аваль МФО 380805 р/р UA443808050000000026008627007 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________                                                                                                                                                                                                       

7

2

Місцезнаходження Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 11/4    
_______________________________
 (область, район, населений пункт, вулиця, 
номери будинку, корпусу, кабінету/офіса, 
квартири)

93

Моб. телефон

92 1

(050)411-87-88Телефон

0

Факс

Наростаючим підсумком на кінець року

9

Звітний період 2020 року 
(період, що уточнюється)

ІV кварталІ квартал IIІ квартал

3 3 11

ПОЛІТИЧНА  ПАРТІЯ  "ЗА КОНКРЕТНІ  СПРАВИ" 
___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________                                

(повна назва політичної партії згідно з реєстраційними документами)

1
Ідентифікаційний
код юридичної особи за ЄДРПОУ 3

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, до 

якого подається  Звіт 
 політичної партії (місцевої організації 

політичної партії))

(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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства з питань 

запобігання корупції
 09 червня 2016 року № 3

до рядка 03 Податкової декларації з 
податку на прибуток підприємства 

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

Звітний х Уточнюючий

ІI квартал

за   2020 рік

    х



--

-

народних депутатів 
України

-

депутатів місцевих 
рад

-

-

-

-

-

-

-

--

310 -

322 --

--
міських, селищних, 
сільських голів, 
старост

районних у містах, де 
утворено районні у 
місті ради

Обрано на останніх 
виборах, усього осіб,
у тому числі:

обласних 

сільських та 
селищних

районних 

міських

64-

761

-

144

343

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

--

43

1312-

-

- -

--

43

у народні депутати 
України

до органів місцевого 
самоврядування, у 
тому числі: 

-

-

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

Висунуто кандидатів 
на останніх виборах 
(чергових, 
позачергових, 
повторних 
тощо),усього осіб, 
у тому числі:

--

-1312

-

у Президенти України --

--

--

---

Обласні 
організації

43

-

-

Сільські, 
селищні, 
первинні 

організації

Міські організації Районні організації 

Загальна інформація про політичну партію

Політична партія

Працівники складу 
апарату, осіб

1

Кількість



Ізяславська 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

39953119

30300, Хмельницька 
область,  місто 
Ізяслав,  вулиця 

Військова, будинок 
1 

- 

Реквізити банків, 
в яких  відкриті 

рахунки, та 
номери рахунків

Фактичне 
місцезнаходження

-

32000, Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59 

30300, Хмельницька 
область, місто Ізяслав,                  

вулиця Ковальська, 
будинок 3 

Красилівська 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

31002, Хмельницька 
область,  місто 

Красилів, вулиця 
Булаєнка, будинок 2

Городоцька 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

Теофіпольська 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

 39949029

Хмельницька 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

 39951703

29013, Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Кам'янецька, 
будинок 12, офіс 105

32000, Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59 

30600, Хмельницька 
область, селище 
міського типу 

Теофіполь, вулиця 
Небесної Сотні, 

будинок 66, квартира 
37 

39956460 

31002, Хмельницька 
область, місто 

Красилів, вулиця 
Булаєнка, будинок 2

-

30600, Хмельницька 
область,  селище 

міського типу 
Теофіполь, вулиця 

Небесної Сотні, 
будинок 66, квартира 

37 

- 

29013, Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Кам'янецька, 
будинок 12, офіс 105

- 

Ідентифікаційний
код юридичної 

особи за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

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

Найменування 
місцевої 

організації

39942112 



Ярмолинецька 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

 39952162

30000, Хмельницька 
область, місто 

Славута, вулиця 
Сокола, 9, квартира 

25 

39951022 

Нетішинська 
міська 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

 39947676

Славутська 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

- 

30000, Хмельницька 
область, місто 

Славута, вулиця 
Козацька, будинок 29,  

квартира 18 

- 

- 

30100, Хмельницька 
область, місто 

Нетішин, проспект 
Незалежності, 

будинок 11, офіс 201 

30100, Хмельницька 
область, місто 

Нетішин, проспект 
Незалежності, 

будинок 11, офіс 201 

32400, Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Красінських, 
будинок 10 

32400, Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Красінських, будинок 

10 

32100, Хмельницька 
область,  селище 

міського типу 
Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48 

32100, Хмельницька 
область,  селище 

міського типу 
Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48 

- 

Дунаєвецька 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

Хмельницька 
міська 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

 39951724

39943121

Хмельницька 
обласна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

Чемеровецька 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

 39949076

39948512

 АТ Райффайзен 
Банк Аваль МФО 

380805 р/р 
UA6138080500000
00026007702097

- 

1.) АТ Райффайзен 
Банк Аваль МФО 

380805 р/р 
UA8538080500000
00026002627207; 2) 

АТ Райффайзен 
Банк Аваль МФО 

380805 р/р 
UA2338080500000
00026003679997

29013, Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Кам'янецька, 
будинок 12, офіс 105

31600, Хмельницька 
область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Центральна, будинок 

53

31600, Хмельницька 
область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Центральна, будинок 

17 

29013, Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Кам'янецька, 
будинок 12, офіс 105

29013, Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Камянецька, 
будинок 12, офіс 105

29013, Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Камянецька, 
будинок 12, офіс 105



39950977 

39952560 

Летичівська 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

 39961360

Полонська 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

Деражнянська 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

30500, Хмельницька 
область,  місто 

Полонне, провулок  
Лесі Українки, 
будинок 212б

30200, Хмельницька 
область,селище 
міського типу 

Білогір'я, вулиця 
Шевченка, будинок 

52 

30200, Хмельницька 
область,селище 
міського типу 

Білогір'я, вулиця 
Шевченка, будинок 

52 

31200, Хмельницька 
область, місто 

Волочиськ, вулиця 
Лисенка, будинок 

1/5 

32200, Хмельницька 
область,  місто 

Деражня, вулиця. 
Миру, будинок 49 

Славутська 
міська 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

Білогірська 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

Волочиська 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

 39947126

30500, Хмельницька 
область,  місто 

Полонне, провулок  
Лесі Українки, 

будинок 30

32200, Хмельницька 
область, місто 

Деражня, вулиця 
Миру,                

будинок 49

 39950799

 39949322

- 

30000, Хмельницька 
область, місто 

Славута, вулиця 
Козацька, будинок 29,  

квартира 18 

30000, Хмельницька 
область, місто 

Славута, вулиця 
Сокола, 9, квартира 

25 

- 

- 

- 

- 

- 

31500, Хмельницька 
область,  селище 

міського типу 
Летичів, вулиця 

Прибузька, будинок 
17 

31500, Хмельницька 
область,  селище 

міського типу Летичів, 
вулиця Юрія 

Савицького, будинок 
25 

31200, Хмельницька 
область,  місто 

Волочиськ, вулиця 
Лисенка, будинок 1/5 



32600, Хмельницька 
область,  селище 

міського типу Нова 
Ушиця, вулиця 

Подільська, будинок  
26 

32600, Хмельницька 
область,   селище 

міського типу Нова 
Ушиця, вулиця 

Українська, будинок  
16 

32302,  Хмельницька 
область, місто 

Кам'янець-
Подільський, вулиця 

Лесі Українки, 
будинок 31

Старосинявська 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

39953585

31400, Хмельницька 
область,  селище 

міського типу Стара 
Синява, вулиця 
Грушевського, 

будинок 66

 39945857

32302, Хмельницька 
область, місто 

Кам'янець-
Подільський, вулиця 

Лесі Українки, 
будинок 52

Кам'янець-
Подільська 

районна 
організація 

політичної партії 
«За конкретні 

справи» 

Віньковецька 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

Новоушицька 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

 39955252

 39950652

32500, Хмельницька 
область, селище 
міського типу 

Віньківці,  вулиця 
Соборної України, 

будинок 8 

- 

- 

32500, Хмельницька 
область,  селище 

міського типу 
Віньківці,  вулиця 

Заславська, будинок 
12, квартира 21 

- 

- 

31400, Хмельницька 
область, селище 

міського типу Стара 
Синява, вулиця 
Грушевського, 

будинок 56



- 

31100, Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, будинок 

15, офіс 7

32302,  Хмельницька 
область, місто 

Кам'янець-
Подільський, вулиця 

Лесі Українки, 
будинок 31

30400, Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка, вулиця 
Титова, будинок 1Д

- 

- 

31100, Хмельницька 
область,  місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, будинок 

15, офіс 7

30400, Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка, вулиця 
Натана Рибака, 

будинок 22 

 39946028

31100, Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
провулок  

Краснофлотський, 
будинок 25 

30400, Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка, вулиця 
Натана Рибака, 

будинок 22 

Шепетівська 
міська 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

Кам'янець-
Подільська  

міська 
організація 

політичної партії 
«За конкретні 

справи» 

Старокостянтинів
ська міська 
організація 

політичної партії 
«За конкретні 

справи» 

Шепетівська 
районна 

організація 
політичної партії 

«За конкретні 
справи» 

 39950186

 39950165

 39950261

 39950191

Старокостянтинів
ська районна 
організація 

політичної партії 
«За конкретні 

справи» 

31100, Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
провулок 

Краснофлотський, 
будинок 25 

30400, Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка, вулиця 
Титова, будинок 1Д

- 

- 

32302, Хмельницька 
область, місто 

Кам'янець-
Подільський, вулиця 

Лесі Українки, 
будинок 52



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 15597,87

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 15597,87

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 2770466,00

нерухоме майно, що перебуває  на праві 
користування, усього

пункт 2.1 2770466,00

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 96648,85

на рахунках політичної партії пункт 1.1 96648,85

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
7948621,35

членські внески -

на рахунки політичної партії, усього, в тому числі: пункт 1.1 7948621,35

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 -

Зведена таблиця звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру



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: -

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)

-

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
-



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 7858801,75

заробітна плата 28966,10
оренда приміщення (будинку, офіса, квартири) 577387,76
оренда транспортних засобів -
оренда обладнання та технічних засобів 100,00
послуги зв’язку 59102,33
витрати на соціальну допомогу -
проведення з’їздів, партійних конференцій, 
загальних зборів

-

матеріальні витрати та оплата послуг(банк, 
бухпрограми, незалежна оцінка,аудитпослуги, 
охорона приміщення, адмінзбір)

121882,23

капітальний ремонт -
капітальні вкладення -
сплачені податки та збори із зарплати 18640,27
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

4872891,43

регіональні відділення -
інші зареєстровані структурні підрозділи 4872891,43
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:

2179831,63

видавнича діяльність 0,00

розміщення зовнішньої політичної реклами(борди) 681054,50

розміщення реклами на телебаченні,сайт 177212,00
розміщення реклами на радіо 0,00
розміщення реклами у друкованих засобах масової 
інформації(газети)

599840,15

міжнародна діяльність 0

інші не заборонені законом витрати (друк 
поліграфічна продукція, доставка газет,ін реклама)

721511,92

перерахування штрафних санкцій за укладеними 
договорами

213,06

Фінансові зобов’язання політичної партії, усього розділ V 8295,30



Перелік Код рядка
Вартість, сума коштів на 
кінець звітного періоду 

(грн)
Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні
папери, що перебувають у власності, усього, у тому
числі: 

глава 1 розділу І 15597,87

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 15597,87

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 2770466,00

нерухоме майно, що перебуває  на праві 
користування, усього, у тому числі: 

пункт 2.1 2770466,00

 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

Перелік 
транспортних 
засобів

Рік випуску
Дата 

придбання
Вартість 

придбання майна

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень 

Дата відчу-
ження 
майна

Вартість 
відчуження 

майна

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

-

-

-

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

Балансова вартість на 
кінець  звітного кварталу

-

-

Сума доходу 
за звітний 

період 
(оренда тощо)

-

-

--

--

-

Гаражі, бокси, 
складські 

приміщення

-

Житлові 
приміщення, 

будинки, 
квартири

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

Сума доходу 
за звітний 

період 
(оренда тощо)

-

-

-

-

- -

Повітряні судна - -

-

Балансова вартість на 
кінець  звітного кварталу

-

-

-

-- -

Автомобілі 
вантажні 

(спеціальні)

Земельні 
ділянки

-

-

--

-

-

-

Автомобілі 
легкові

Марка/модель (об’єм циліндрів 
двигуна, куб. см, потужність двигуна, 
кВт, довжина для водних засобів, см)

Інше нерухоме 
майно

-

- --

-

Водні засоби --

-

-

--

-

Інші 
транспортні 

засоби 
-

-

-

-

-

-

- -

-

-



- - - -

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

- - - - - - -

- - - - - - -

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

встановленої на 01 січня звітного року.

-

Сума доходу за звітний 
період (оренда, тощо)

Балансова 
вартість на 

кінець  
звітного 
кварталу

Загальна сума

-

- -

-

-

--Загальна сума



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

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

сайт Політичної партії 
"www.spravy.org.ua"

15.06.2016р. 30078,00 - - -

- - - - - -

- - - - - -

Загальна сума - - 30078,00 - - -

1.4. Відомості про цінні папери -

Код ЦП Емітент
Зберігач, 

депо 
Кількість

Дата 
придбання

Вартість 
придбання 

Підстави 
придбання

Дата відчу-
ження

Вартість 
відчуження

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - -

-

-

-

Місцезнаходження об'єкта  
(країна, адреса)

Балансова вартість на 
кінець  звітного кварталу

-

-

Сума доходу 
за звітний 

період 
(оренда тощо)

Природні активи 
(право 

користування 
надрами, іншими 

природними 
ресурсами)

-

- -

-

Комерційні 
позначення 

(товарні знаки, 
торгові марки) -

-

-

-

-

-

-

--

-

Балансова вартість на 
кінець  звітного періоду

Сума доходу з 
цінних 

паперів за 
звітний 
період

-

-

-

-

-

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)

-

-

-

-

-

29017, місто 
Хмельницький, вулиця 

Камянецька, будинок 12 
офіс 105

-

-

-

-

-

-

Інші  нематері-
альні права (пра- 

во на провад-
ження діяльності, 

використання 
економічних та 

інших привілеїв) -

-

15597,87

-

- 15597,87

-

-

- -

-

-

Загальна вартість --

-

-



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

32500, Хмельницька область,  
селище міського типу 

Віньківці,  вулиця Соборної 
України, будинок 8 

29,00 - 01.05.2019р. 99738,00 20місяців

Фізична особа 
Коваль 

Михайло 
Леонідович

хххх 33383,35 99738,00

31200, Хмельницька область,  
місто Волочиськ, вулиця 

Лисенка, будинок 1/5 
56,70 - 20.07.2015р. - 66 місяців

Фізична особа 
Боднар 
Оксана 

Василівна

хххх - -

32200, Хмельницька область, 
місто Деражня, вулиця. Миру, 

будинок 49 
43,70 - 01.05.2019р. 365542,00 20місяців

Фізична особа-
підприємець 

Медвідь 
Василь 

Анатолійович

хххх 67586,72 365542,00

31002, Хмельницька область,  
місто Красилів, вулиця 

Булаєнка, будинок 2
5,00

26600000000002
744 від 

07.12.2010р., 
договір оренди 

№33 від 
02.12.2018р.

01.07.2019р. - 18 місяців

 Фізична 
особа Білоус 

Олег 
Миколайович

хххх 4516,05 -

30500, Хмельницька область,  
місто Полонне, провулок  Лесі 

Українки, будинок 212б
76,00 - 25.08.2015р. - 66 місяців

Фізична особа-
підприємець 

Дрегало 
Галина 
Яківна

хххх 51364,10 -

30000, Хмельницька область, 
місто Славута, вулиця 
Козацька, будинок 29,  

квартира 18 

41,70 - 01.09.2018р. 1100000,00 28 місяців

Фізична особа  
Рендейко 

Олександр 
Казимирович

хххх 64435,52 1100000,00

32500, 
Хмельницька 

область,  
селище 

міського типу 
Віньківці, 

1)      власник – фізична особа

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

Місце 
проживання 

власника

32200, 
Хмельницька 
область, місто 

Деражня,

31200, 
Хмельницька 
область, місто 

Волочиськ, 

Нежитлові, 
офісні 

приміщення, 
будинки

31002, 
Хмельницька 

область,  місто 
Красилів, 

30500, 
Хмельницька 

область,   місто 
Полонне,

            2.1. Відомості про нерухоме майно:

30000, 
Хмельницька 
область, місто 

Славута,



30600, Хмельницька область,  
селище міського типу 

Теофіполь, вулиця Небесної 
Сотні, будинок 66, квартира 

37 

5,00 - 01.12.2017р. - 37 місяців

Фізична особа-
підприємець  

Кожан 
Наталія 

Ростиславівна

хххх 3250,00 -

32600, Хмельницька область,  
селище міського типу Нова 
Ушиця, вулиця Подільська, 

будинок 26

25,00 - 01.09.2020р. - 4 місяці

Фізична особа-
підприємець  
Соловйова 
Людмила 

Григорівна

хххх 12202,90 -

32300, Хмельницька область, 
місто Камянець Подільський, 
вулиця Князів Коріатовичів, 

будинок 25 офіс 1 

48,00 - 01.09.2020р. - 2 місяці

Фізична особа-
підприємець 
Карвацький 

Артур 
Михайлович

хххх 16000,00 -

30400, Хмельницька область, 
місто Шепетівка, вулиця 
Героїв Небесної Сотні, 

будинок 70 

22,00 - 21.11.2015р. - 56 місяців

Фізична особа-
підприємець 
Несваволь 

Клавдія 
Георгіївна

хххх - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Загальна сума - - 1565280,00 - - - 252738,64 1565280,00

Гаражі, бокси, 
складські 

приміщення
-

-

Житлові 
приміщення, 

будинки, 
квартири

32600, 
Хмельницька 

область,  
селище міського 

типу Нова 
Ушиця, 

-

-

30400, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка,

02002,  місто 
Київ, 

-

-

-

-

-

30600, 
Хмельницька 

область,  
селище міського 
типу Теофіполь

Земельні 
ділянки

Інше нерухоме 
майно

-

-

-

-



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

32000, Хмельницька область, 
місто Городок, вулиця 

Грушевського, будинок 59 
30,10 - 31.12.2019р. 72844,00 12місяців

Відділ 
культури, 

національност
ей, релігій та 

туризму 
Городоцької  
міської ради  

Хмельницької 
області

41945568 19759,58 72844,00

32400, Хмельницька область, 
місто Дунаєвці, вулиця 

Красінських, будинок 10 
9,80 - 29.04.2018р. - 34 місяці

Комунальна 
установа 

Дунаєвецької 
міської ради 

"Міський 
культурно-
мистецький 

просвітницьк
ий центр"

21316109 7250,79 -

32302,  Хмельницька область, 
місто Кам'янець-Подільський, 

вулиця Лесі Українки, 
будинок 31

37,00 - 01.01.2017р. - 48 місяців

Приватне 
підприємство 
"Виробничо-
торгівельна 

фірма "Центр 
весільної 

моди Тетяни 
Цвігун 

"Розмарин"

30955453 - -

31500, Хмельницька область,  
селище міського типу Летичів, 
вулиця Юрія Савицького, 
будинок 25 

45,30 - 01.04.2017р. - 45 місяців

Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

"Летичівська 
меблева 

фабрика"

5516346 48993,00 -

30100, Хмельницька область, 
місто Нетішин, проспект 

Незалежності, будинок 11, 
офіс 201 

5,00 - 01.11.2017р. - 38 місяців

Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю "Торгово-

сервісний 
центр-

Універсалсерв
іс"

34256710 7250,00 -

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, 
вулиця 

Грушевського
, будинок 59 

Місце - 
знаходження 

власника

2)      власник – юридична особа
            2.1. Відомості про нерухоме майно:

31500, 
Хмельницька 

область,  
селище міського 

типу Летичів, 
вулиця Юрія 
Савицького, 
будинок 25 

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаєвці, 
вулиця 

Красінських, 
будинок 10 

32302,  
Хмельницька 
область, місто 

Кам'янець-
Подільський, 
вулиця Лесі 
Українки, 

будинок 31

30100, 
Хмельницька 
область, місто 

Нетішин, 
проспект 

Незалежності, 
будинок 11, 

офіс 201 



32600, Хмельницька область,  
селище міського типу Нова 
Ушиця, вулиця Українська, 

будинок  16 

27,60 - 01.09.2017р. - 40 місяців

Новоушицьке 
районне 

споживче 
товариство 

Хмельницької 
області

1773193 - -

31400, Хмельницька область,  
селище міського типу Стара 

Синява, вулиця Грушевського, 
будинок 56

32,00 - 01.05.2019р. - 20місяців

Старосинявсь
ке видавничо-
поліграфічне 

мале 
підприємство 

"Офсет"

14144547 29300,95 -

31100, Хмельницька область, 
місто Старокостянтинів, 

вулиця Миру, будинок 15, 
офіс 3

26,50 - 01.09.2020р. - 2 місяці

Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

"ТЕСОРО-М"

39466584 6000,00 -

31100, Хмельницька область, 
місто Старокостянтинів, 

вулиця Миру, будинок 15, 
офіс 3

43,00 - 01.01.2020р. - 12 місяців

Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

"ТЕСОРО-М"

39466584 65845,20 -

31600, Хмельницька область,  
селище міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Центральна, будинок 53

15,00 - 02.04.2018р. 99405,00 33 місяці

Відділ 
культури та 

туризму 
Чемеровецько

ї селищної  
ради 

Хмельницької 
області

41114556 1440,00 99405,00

29013, Хмельницька область, 
місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька, будинок 12, офіс 

105

80,50 - 02.01.2020р. - 12місяців

Хмельницьки
й 

кооперативни
й торговельно-
економічний 

інститут

35805541 42262,50 -

29017, Хмельницька область, 
місто Хмельницький, вулиця 

Зарічанська, будинок 11/4
10,00 - 02.01.2020р. 20000,00 12місяців

Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

"Епіцентр К"

32490244 - 20000,00

31600, 
Хмельницька 

область,  
селище 

міського типу 
Чемерівці, 

вулиця 
Центральна, 
будинок 53

31400, 
Хмельницька 

область,  
селище міського 

типу Стара 
Синява, вулиця 
Грушевського, 

будинок 56

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтин
ів, вулиця 

Миру, будинок 
15, офіс 3

32600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 
Нова Ушиця, 

вулиця 
Українська, 
будинок  16 

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтин
ів, вулиця 

Миру, будинок 
15, офіс 3

29013, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця 

Камянецька, 
будинок 3

29017, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця 

Зарічанська, 
будинок 11/4

Нежитлові, 
офісні 

приміщення, 
будинки



30300, Хмельницька область,  
місто Ізяслав, вулиця 

Ковальська, будинок 3 
35,00 - 01.08.2019р. - 17 місяців

Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю "СКІФ-

ПРЕС"

14175832 35948,21 -

30200, Хмельницька область, 
селище міського типу 

Білогіря, вулиця Шевченка, 
будинок 46

8,00 - 22.01.2018р. 7666,00 36 місяців

Білогірська 
района рада 

Хмельницької 
області

4060482 3224,00 7666,00

31000, Хмельницька область, 
місто Красилів, вулиця 

Грушевського, будинок 66
69,50 - 15.08.2020р. 950000,00 3 місяці

Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю "Арніка"

22766257 14280,92 950000,00

29013, Хмельницька область, 
місто Хмельницький, вулиця 

Пилипчука, будинок 6
44,70 - 01.09.2020р. - 2 місяці

Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю "Торгова 

компанія 
"Альфа 
Сервіс"

38618455 4275,60 -

30400, Хмельницька область, 
місто Шепетівка, вулиця 

Титова, будинок 1Д
10,00 - 01.09.2020р. - 4 місяці

Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю "Лотівка 

Еліт"

32678215 3600,00 -

31100, Хмельницька область, 
селище міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, будинок 48

5,00 - 01.11.2018р. 55271,00 26 місяців

Приватне 
підприємств
о "Редакція 

газети 
"Вперед"

21311715 1374,33 55271,00

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

29013, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця 

Пилипчука, 
будинок 6

-

-

30400, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка, 
вулиця Титова, 

будинок 1Д

-

31000, 
Хмельницька 
область, місто 

Красилів, 
вулиця 

Центральна, 
будинок 45

-

Інше нерухоме 

-

30200, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Білогіря, вулиця 
Шевченка, 
будинок 46

31100, 
Хмельницька 

область, 
селище 

міського типу  
Ярмолинці, 

вулиця 
Петропавлівс
ька, будинок 

48

Земельні 
ділянки

-

-

-

30300, 
Хмельницька 

область,  місто 
Ізяслав, вулиця 
Ковальська,буд

инок 3

Гаражі, бокси, 
складські 

приміщення
-

-

Житлові 
приміщення, 

будинки, 
квартири



- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

1205186,00 - - - 290805,08 1205186,00

-

-

Інше нерухоме 
майно

Загальна сума

-



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

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- -

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

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

2.2. Відомості про рухоме майно

1)      власник – фізична особа

Автомобілі 
легкові

-

-

2.2.1. Транспортні засоби:

-

Загальна сума

Водні засоби

-

-

-Повітряні судна

-

Автомобілі 
вантажні 

(спеціальні)
-

-

-

-

-

Місце 
проживання 

власника

-

-

Інші 
транспортні 

засоби 

-

Місце- 
знаходження 

власника

Автомобілі 
легкові

-

-

-

2)      власник – юридична особа

-

-

-

Повітряні судна

-

-
Інші 

-

-

Водні засоби

-

-

Автомобілі 
вантажні 

(спеціальні)

-



- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- -

-

-
Інші 

транспортні 
засоби 

Загальна сума



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

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

-

1)      власник – фізична особа 

Місце проживання власника

-

Загальна сума

-

2.2.2. Рухоме майно*:

-

Місце 
проживання 

власника

1)      власник – фізична особа

Місцезнаходження власника

Загальна сума

-

Об’єкти 
промислової 

власності (право 
на винаходи, 
промислові 

зразки, ноу-хау 
тощо)

-

-

-

2.3. Відомості про нематеріальні активи:

*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.

-

-

Авторське право 
та суміжні з ним 

права (на 
літературні та 
музичні твори, 
програми для 

ЕОМ)

Природні активи 
(право 

користування 
надрами, іншими 

природними 
ресурсами)

-

Комерційні 
позначення 

(товарні знаки, 
торгові марки)

-

-

-

-

-

-

-



- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- -

-

-

-

Загальна сума

Інші  нематері-
альні права (пра- 

во на провад-
ження діяльності, 

використання 
економічних та 

інших привілеїв)



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

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- -

Комерційні 
позначення 

(товарні знаки, 
торгові марки)

Природні активи 
(право 

користування 
надрами, іншими 

природними 
ресурсами)

-

-

-

-

Місце-
знаходження 

власника

Об’єкти 
промислової 

власності (право 
на винаходи, 
промислові 

зразки, ноу-хау 
тощо)

-

-

-

-

-

Загальна сума

-

Авторське право 
та суміжні з ним 

права (на 
літературні та 
музичні твори, 
програми для 

ЕОМ)

-

Інші  нематері-
альні права (пра- 

во на провад-
ження діяльності, 

використання 
економічних та 

інших привілеїв)

-

-

-

-



пункт 2.2.              
глави 2 

--

-

-

96648,85глава 1

Отримано грошових коштів на рахунок для 
відшкодування витрат з фінансування 
передвиборної агітації

- -

Сума (грн)

Отримано грошових коштів на рахунок для 
отримання коштів з державного бюджету на 
фінансування статутної діяльності політичної 
партії

пункт 2.1              
глави 2 

на рахунку для отримання коштів з державного 
бюджету на фінансування статутної діяльності

ІІ. Відомості про грошові кошти політичної партії

Зведена таблиця грошових коштів політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу

Код рядка

Грошові кошти, усього,  у тому числі:

Примітка

-

Перелік надходжень

--

-

на рахунках політичної партії

на рахунках виборчого фонду

пункт 1.4

пункт 1.3

пункт 1.2

пункт 1.1

на рахунку відшкодування витрат з 
фінансування передвиборної агітації 

-96648,85

-



-

-

-

-

1.4.  Грошові кошти на рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної 
діяльності *

Номер рахунку

Загальна сума

-

Загальна сума
---

- -

-

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів. 

Загальна сума

Найменування банку та/або інших 
фінансових установ Сума коштів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вид рахунку

АТ Райффайзен Банк Аваль МФО 
380805

-

1.3. Грошові кошти на рахунку для відшкодування витрат, пов’язаних із фінансуванням передвиборної агітації *

Сума коштів

96648,85
UA44380805000000002600

8627007

1.2. Грошові кошти на рахунках виборчого фонду політичної партії

-

-

-

Сума коштів

-

- -

Номер рахунку
Найменування банку та/або інших 

фінансових установ 

-
-

Вид рахунку

поточний

-

1.1. Грошові кошти на рахунку  політичної партії

Найменування банку та/або інших 
фінансових установ 

Найменування банку та/або інших 
фінансових установ 

Номер рахунку

Загальна сума

-

96648,85

-

1. Відомості про грошові кошти на рахунках  політичної партії

Сума коштівНомер рахунку



- -

- -

-

--

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

-

-

-

-

--

-

-

-Усього надійшло коштів

-

-

-

Усього надійшло коштів

-

- -

2.2. Відомості про повернення коштів з рахунку для отримання коштів з Державного бюджету                України на 
фінансування статутної діяльності

- -

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа

2.3. Відомості про надходження коштів на рахунок для відшкодування витрат,
пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації*

-

Сума (грн)

-Усього надійшло коштів

- -

- -

-

-

-

-

Дата надходження коштів

-

--

- -

-

Номер розрахункового документа

-

---

-

-

Сума (грн)

-

2. Відомості щодо надходження коштів з Державного бюджету України на рахунки політичної партії

Сума (грн)

-

2.1. Надходження на рахунок для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної 
діяльності *

Номер розрахункового документаДата надходження коштів



-

-

-

-

-

-

--

-

-

 пункт 1.6

пункт 1.3

-

-

грошових коштів власнику, усього, у тому 
числі:

 пункт 1.6

фізичним особам

юридичним особам підпункт 2

підпункт 1 -

Повернено коштів, що надійшли помилково на 
рахунки виборчого фонду, усього,  у тому 
числі: 

грошових коштів до державного бюджету

--

-

підпункт 2

пункт 1.5

-

-

юридичним особам

Повернено коштів, що надійшли з порушенням 
вимог законодавства на рахунки виборчого 
фонду, усього, у тому числі: 

грошових коштів власнику, усього, у тому 
числі:

підпункт 1фізичним особам

підпункти 1, 2

від юридичних осіб

-

-

-

підпункт 2 -

від фізичних осіб

пункт 1.3

на рахунки виборчого фонду, усього, у тому 
числі:

пункт 1.4

підпункт 1

грошових коштів до державного бюджету

-

-

- -

-

-

юридичним особам підпункт 2

-

--

-

Повернено коштів, що надійшли помилково на 
рахунки політичної партії, усього, 
у тому числі:

юридичним особам підпункт 2

--

-

власнику, усього, у тому числі:

фізичним особам підпункт 1

пункт 1.3

пункт 1.2 -

--

-

підпункт 2

-

підпункти 1, 2

підпункт 1фізичним особам

грошових коштів до державного бюджету

від юридичних осіб

-

-

-

6335660,00

Повернено коштів, що надійшли з порушенням 
вимог законодавства на рахунки політичної 
партії,  усього, 
у тому числі:

ІІІ. Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску

Зведена таблиця внесків на користь політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу

7948621,35пункт 1.1

Код рядка Сума (вартість), грн

-

Перелік внесків

на рахунках політичної партії, усього, у тому 
числі:

7948621,35глава 1

від фізичних осіб підпункт 1

Надійшло внесків грошовими коштами, усього, 
у тому числі:

1612961,35

-

Примітка

-



-

- -

-

-

-

юридичним особам

-

-

підпункт 2

пункт 3.3.  

підпункт 1

підпункти 1, 2

-

-

пункт 3.2.  

-

-

-

-

-

внесків транспортними засобами власнику, 
усього, у тому числі:

-підпункт 2

пункт 3.3.  

юридичним особам

фізичним особам

внесків транспортними засобами до 
державного бюджету

внесків транспортними засобами власнику, 
усього, у тому числі:

підпункти 1, 2 -

підпункт 1

Повернено внесків транспортними засобами, 
що надійшли  помилково, усього,  у тому числі:

внесків транспортними засобами до 
державного бюджету

фізичним особам

Повернено внесків транспортними засобами, 
що надійшли з порушенням вимог 
законодавства усього,  у тому числі:

внесків нерухомим майном до державного 
бюджету

внесків нерухомим майном до державного 
бюджету 

Повернено внесків нерухомим майном, що 
надійшли помилково, усього, у тому числі:

-

-

-

-

фізичним особам

внесків нерухомим майном власнику, усього, у 
тому числі:

пункт 2.3

пункт 2.2.  

підпункт 1

підпункти 1, 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридичним особам

транспортними засобами, усього, у тому числі:

-

пункт 2.3.  

пункт 3.1  глави 3

пункт 3.1  

юридичним особам

Надійшло внесків рухомим майном, усього, у 
тому числі:

від фізичних осіб

-

-

пункт 3.2.  

підпункт 1 -

від юридичних осіб підпункт 2

-

-

-

підпункт 2

- -

-

-

підпункт 2 -

-

-

-

Повернено внесків нерухомим майном, що 
надійшли з порушенням вимог законодавства, 
усього, у тому числі:

від фізичних осіб

Надійшло внесків нерухомим майном, усього, у 
тому числі:

від юридичних осіб

-

-

підпункт 1

підпункт 2

пункт 2.2.  

пункт 2.1.              
глави 2 

-фізичним особам підпункт 1

-

-

-

-

-

внесків нерухомим майном власнику, усього, у 
тому числі:

підпункти 1, 2 -

- пункт 1.6 -грошових коштів до державного бюджету



-

підпункт 1 -від фізичних осіб

-підпункт 2

-

-

Надійшло внесків цінними паперами, усього, у 
тому числі:

-

від юридичних осіб

пункт 5.1  глави 5

-

-

-юридичним особам

фізичним особам

Повернено внесків нематеріальними активами, 
що надійшли помилково, усього, у тому числі:

внесків нематеріальними активами до 
державного бюджету

внесків нематеріальними активами до 
державного бюджету

-пункт 4.3.  -

-фізичним особам підпункт 1

юридичним особам

-

підпункт 2 --

-

пункт 4.1  глави 4

підпункт 2від юридичних осіб

-

пункт 4.2.  

-

-

-

-

пункт 4.2.  

-

-

-

-

внесків нематеріальними активами власнику, 
усього, у тому числі:

підпункт 1

внесків нематеріальними активами власнику, 
усього, у тому числі:

пункт 4.3.  

підпункт 2

-

-

--

пункт 3.5.  

фізичним особам

внесків рухомим майном власнику, усього, у 
тому числі:

підпункти 1, 2

внесків рухомим майном до державного 
бюджету

підпункт 2

підпункт 1

фізичним особам

від фізичних осіб

підпункт 1

пункт 3.6.  

-

-

-

-

юридичним особам

-

-

пункт 3.5.  

-

-

Повернено внесків нематеріальними активами, 
що надійшли з порушенням вимог 
законодавства, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

Повернено внесків рухомим майном, що 
надійшли з порушенням вимог законодавства, 
усього, у тому числі:

від фізичних осіб

- -

-

підпункт 2

--

-

-

-

-

-

внесків рухомим майном до державного 
бюджету

Надійшло внесків нематеріальними активами, 
усього, у тому числі:

Повернено внесків рухомим майном, що 
надійшли помилково, усього, у тому числі:

пункт 3.4.  

-

-

підпункт 2юридичним особам

підпункт 1

пункт 3.5.  

підпункти 1, 2

від юридичних осіб

внесків рухомим майном власнику, усього, у 
тому числі:

-

-підпункт 1

-рухомим майном, усього, у тому числі:



до державного бюджету підпункт 2

власнику

-

до державного бюджету

--

-

власнику підпункт 1

-

-

Повернено спонсорських внесків,, що 
надійшли з порушенням вимог законодавства, 
усього, у тому числі:

-
Повернено спонсорських внесків, що надійшли 
помилково, усього, у тому числі:

пункт 6.3.  

-

-

-

підпункт 2

-

-

--

пункт 6.2.  -

підпункт 2

підпункт 1

пункт 6.1  глави 6

-

юридичним особам

внесків цінними паперами до державного 
бюджету

фізичним особам

фізичним особам

Повернено внесків цінними паперами, що 
надійшли помилково, усього, у тому числі:

пункт 5.3.  -

-

пункт 5.3.  

-

-

- -

підпункт 2

підпункт 1

-

-

-

підпункт 1

-

внесків цінними паперами власнику, усього, у 
тому числі:

-

Надійшло спонсорських внесків, усього, у тому 
числі:

внесків цінними паперами власнику, усього, у 
тому числі:

Повернено внесків цінними паперами, що 
надійшли з порушенням вимог законодавства, 
усього, у тому числі:

-

- -

-

підпункти 1, 2

юридичним особам

-

пункт 5.2.  



ПНМ854З

ПНМ853З

@2PL715772
ПЕСИГОЛОВЕЦЬ ЯНIС 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ

60472390

58568672

 БАРДАЛА ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА хххх
32000, Хмельницька область, 

місто Городок,

КОТЕЛБА РУСЛАН 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

45792283

17.03.2020 поточний

поточний

поточний 45811858

17.03.2020 поточний 47253234 хххх

хххх

@2PL727113

04.08.2020

поточний

 БАРДАЛА ВАЛЕНТИНА 
ВІКТОРІВНА

поточний

поточний

32000, Хмельницька область, 
місто Городок, 

 БАРДАЛА ВАЛЕНТИНА 
ВІКТОРІВНА

поточний

10.09.2020

25.08.2020

01.09.2020

Номер розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, по батькові 
платника

Сума
(грн)

Місце проживання
платника

РНОКПП або серія та номер 
паспорта з відміткою

55000,00

45000,00

199500,00

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

47221464

29000, місто 
Хмельницький, 

29000, місто 
Хмельницький, 

29000, місто 
Хмельницький, 

КОТЕЛБА РУСЛАН 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

хххх

хххх
КОТЕЛБА РУСЛАН 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

27.02.2020 хххх

27.02.2020

поточний

Фізична особа - підприємець 
Мiхняк Галина Михайлiвна

хххх

поточний
Завроцький Олександр 

Іванович

5146,00

поточний

поточний
ПОЛУДНЯК АНАСТАСIЯ 

ВАСИЛIВНА

ПОЛУДНЯК АНАСТАСIЯ 
ВАСИЛIВНА

05.08.2020

299500,00

69307,00

6497,35

69307,00

Шабаш  Роман Іванович

 БАРДАЛА ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА

 Сорока  Юрій Анатолійович

@2PL688388

26.06.2020 поточний

04.08.2020

045.08.2020

55399483

ПН1594

32000, Хмельницька 
область, місто Городок, 

26.10.2020

199500,0032000, Хмельницька 
область, місто Городок, 

60000,00

199500,00

 місто Чернівці, 

198602,00

хххх

 місто Чернівці, 

198602,00

29000, місто 
Хмельницький,

29000, місто 
Хмельницький,

хххх

хххх

66

4500,00

15.10.2020 поточний

хххх

 місто Київ, 

02095, місто Київ, 

32000, Хмельницька область, 
місто Городок, 

хххх

хххх

хххх



2) від юридичних осіб

2302170

200000,00

1000000,00

Завроцький Олександр 
Іванович

250000,004

поточний

08.10.2020

22.10.2020

600000,00

Сума
(грн)

поточний

3683

22800, Вінницька область, місто 
Немирів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, 

будинок 226-А

Номер розрахункового
документа

5793

764

3

400000,00

17.09.2020

31208, Хмельницька обл.,  село 
Користова, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, 

будинок 49

24624, Вінницька обл.,  село 
Вільшанка,вулиця Чапаєва, 

будинок 87

31500, Хмельницька область,  
селище міського типу Летичів, 

ВУЛИЦЯ 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 
будинок 80/1, квартира 3

31522, Хмельницька область,  
село Суслівці, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА , 

будинок 32

31500, Хмельницька область,  
селище міського типу Летичів, 

ВУЛИЦЯ 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 
будинок 80/1, квартира 3

32

32678215

3785958

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОТІВКА 

ЕЛІТ"

250000,00

150000,00

30268171

38795442

25

38717516

4

поточний

30400, Хмельницька область, 
місто Шепетівка,  вулиця Титова, 

будинок 1Д 

32000, Хмельницька область, 
місто Городок, провулок Ванагса 

Ксьондза, будинок 17 

 31022, Хмельницька область, 
селище міського типу Антоніни, 

площа Графська, будинок 54

3000,00хххх

38795442

39520856

Фермерське господарство 
"СЕРГА"

поточний

поточний

29000, місто 
Хмельницький, 

5795951

Фермерське господарство 
"СЕРГА"

400000,00

40028765
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
''АГРОХОЛДИНГ 2012''

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВІАТЕРРА"

Усього надійшло коштів

Вид рахунку

ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО "КОСВО"

Сільськогосподарське 
товариство з обмеженою 

відповідальністю "ДОВІРА"

33623350

26.10.2020 поточний

поточний

2300000,00

Місцезнаходження
платника

52320108

1612961,35

Фермерське господарство 
"ЛОБОДА ВАСИЛЬ"

Фермерське господарство 
"МУНТІЯН Л.С."

Повне найменування
платника

250000,00

Ідентифікаційний код 
юридичної особи за

 ЄДРПОУ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК 

"ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА"

01.10.2020 поточний

16.10.2020

Дата надход-
ження внеску

22.10.2020

поточний

поточний

поточний15.10.2020

35927043

21037, Вінницька область, місто 
Вінниця, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, 

будинок 113, квартира 17

15.10.2020

01.10.2020

01.10.2020



29000, Хмельницька обл., місто 
Хмельницький, ВУЛИЦЯ 

ПРИБУЗЬКА, будинок 15/1

поточний

3060,00

6335660,00
Усього надійшло коштів

41955969

24624, Вінницька область,  село 
Вільшанка, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, 

будинок 104

21.10.2020

41955969

350000,00

27000,001386

31654764

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Готельно-

ресторанний комплекс" 
СОБКОФФ"

Фермерське господарство 
"ПАТРАТIЙ О.Д."

1392

1395

5

29000, Хмельницька обл., місто 
Хмельницький, ВУЛИЦЯ 

ПРИБУЗЬКА, будинок 15/1

29000, Хмельницька обл., місто 
Хмельницький, ВУЛИЦЯ 

ПРИБУЗЬКА, будинок 15/1

поточний

поточний

22.10.2020 339

41955969

39520856
Фермерське господарство 

"ЛОБОДА ВАСИЛЬ"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Готельно-

ресторанний комплекс" 
СОБКОФФ"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Готельно-

ресторанний комплекс" 
СОБКОФФ"

5600,00

150000,00

16.10.2020

15.10.2020

12.10.2020

31522, Хмельницька область,  
село Суслівці, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА , 

будинок 32

поточний

поточний



1) від фізичних осіб

2) від юридичних осіб

1) від фізичних осіб

2) від юридичних осіб

- -

-

-

-

- -- -

--

-

Загальна сума 
надход-
ження

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Номер  
розрахункового 

документа

-

Повне найменування
особи

Дата надход-
ження внеску

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

-

Прізвище, ім’я, по 
батькові особи, від якої 

отримано кошти

РНОКПП або серія 
та номер паспорта 

з відміткою 

-

-

Обґрунтува-
ння 

повернення

-

-

-

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

Номер 
розрахунково-
го документа

--

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

Сума 
повернення 

(грн)

-

-

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

-

- -

--

-

-

-

-

-

-

Прізвище, ім’я, по 
батькові особи, від якої 

отримано кошти

-

Дата надход-
ження внеску

Номер  
розрахункового 

документа

--

РНОКПП або серія 
та номер паспорта 

з відміткою 

- -

Сума 
повернення 

(грн)

---

Загальна сума 
надход-
ження

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

Дата повер-нення

Місце
проживання

особи

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

-

Обґрунтува-
ння 

повернення

Номер 
розрахунково-
го документа

-- - -

Місце
проживання

особи

-

-

- -

-

-

Місцезнаход-
ження
особи

Дата надход-
ження внеску

-

Загальна сума 
коштів

--

-

- -

Номер  
розрахункового 

документа

-

--

Номер 
розрахунково-
го документа

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

-

-

Дата повер-нення

-

Сума 
повернення 

(грн)

-

Обґрунтува-
ння 

повернення

-

--

-

-

Дата повер-нення

-

-

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

-

Сума 
повернення 

(грн)

-

- -

- --

-

-

- -

Номер  
розрахункового 

документа

-

-

-

-

---

-

- -

Дата надход-
ження внеску

-

-

--

Загальна сума 
надход-
ження

Повне найменування
особи

Місцезнаход-
ження
особи

Номер 
розрахунково-
го документа

-- ---

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Обґрунтува-
ння 

повернення
Дата повер-нення

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

-- - - - --- -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України



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

1) від фізичних осіб

2) від юридичних осіб

1) від фізичних осіб

2) від юридичних осіб

-

--

-

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

--

Обґрунтува-
ння 

повернення

-

-

-

---

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

-

-

-

Повне найменування
особи

-

-

Усього надійшло коштів

- -

Дата надход-
ження внеску

--

Загальна сума 
коштів

Місце
проживання

особи

Номер  
розрахункового 

документа

- -

- --

-

Загальна сума 
надход-
ження

Дата повер-нення

-- -

Номер 
розрахунково-
го документа

-

-

Дата надход-
ження внеску

Сума 
повернення 

(грн)

Обґрунтува-
ння 

повернення

Номер  
розрахункового 

документа

-

-
-

-
- -

- -

-
-

-

-
-

-

-

-

Місцезнаход-
ження
особи

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

-

-

- -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

- - -

-

-

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

--

-

-

-

-

-

Місцезнаходження
платника

-

Сума
(грн)

-

-

-

-

Сума
(грн)

-

-

-

Усього надійшло коштів

-

-

Повне найменування
платникаВид рахунку

Ідентифікаційний код 
юридичної особи за

 ЄДРПОУ

-

-

-

--

-

-

-

--

-

РНОКПП або серія 
та номер паспорта 

з відміткою 

- -

-

--

-

-

-
-- -

-

-

-

-

- -

-- -
-

-

-

Номер розрахункового
документа

-

--

- -

- -

-

- --

--

-
-

-

-

-

Прізвище, ім’я, по батькові 
платника

Номер розрахункового
документаВид рахунку

-

РНОКПП або серія та номер 
паспорта з відміткою

-

Місце проживання
платника

Дата надход-
ження внеску

- -

--

-

-

- -

-

Сума 
повернення 

(грн)

Номер 
розрахунково-
го документа

-
-

-

-

Прізвище, ім’я, по 
батькові особи, від якої 

отримано кошти

-

-

--

Дата повер-нення

-

- -

-

-

--

-

-

-

-

-
-

---

Дата надход-
ження внеску

- -

-

-

-

-

--

-

- -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-
--

-



1) від фізичних осіб

2) від юридичних осіб

1) від фізичних осіб

2) від юридичних осіб

-

-

-
--

-- --

-

- -

Вид нерухомого 
майна

Місце
проживання

особи

Номер 
розрахунково-
го документа

-

-

-

Загальна сума 
коштів

-

Номер  
розрахункового 

документа

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

--

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

--

Дата повер-нення

-

Сума 
повернення 

(грн)

-

-

- -

Дата надход-
ження внеску

Прізвище, ім’я, по 
батькові особи, від якої 

отримано кошти

РНОКПП або серія 
та номер паспорта 

з відміткою 

- -

-

-

- ---

-

-

-

-

Обґрунтува-
ння 

повернення

-

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

Повне найменування
особи

--

Дата повер-нення
Дата надход-
ження внеску

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

--

-

-

- -

Сума 
повернення 

(грн)

-

Місцезнаход-
ження особи

Обґрунтува-
ння 

повернення

-

Балансова 
вартість на 

кінець  звітного 
кварталу

--

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

РНОКПП або серія 
та номер паспорта з 

відміткою

Місце проживання
особи

-

2.1. Внески нерухомим майном на користь політичної партії:

-

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

Прізвище, ім'я, по 
батькові особи

--

-

-

--

Дата надход-
ження внеску

- -

- ---

-

Ринкова 
вартість майна

(грн)

Місце-
 знаходження

майна
Реєстраційні дані

Місце-
знаходження

особи

-

-

-

- -

- -

--

Номер  
розрахункового 

документа

Загальна сума 
надход-
ження

Номер 
розрахунково-
го документа

-

- -

Реєстраційні 
дані майна

Ринкова 
вартість 
майна

-

--

Місце-
 знаходження

майна

-Загальна вартість

- ---

Ідентифікаційний код 
юридичної особи за

 ЄДРПОУ

Повне найменування
юридичної особи

-Загальна вартість

- ---

Вид нерухомого 
майна

Дата надход-
ження внеску

Балансова 
вартість на 

кінець  звітного 
кварталу

---



-

Повне 
найменування  

особи 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

- -

--

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

1) від фізичних осіб

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

-

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

--

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Реєстраційні 
дані

1) від фізичних осіб

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

Об’єкт  майна

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Сума 
повер-
нення

- -- -

--

-

Місцезнаходжен-
ня об'єкта

-

Місцезнаходжен-
ня об'єкта

-

Дата 
надходжен-
ня об'єкта

-

Об’єкт  майна
Дата 

надходжен-
ня об'єкта

- -

2) від юридичних осіб

Ринкова вартість 
майна

Дата повер-
нення

Дата 
надходжен-
ня об'єкта

Місце 
проживан-ня 

особи

Місце 
проживан-ня 

особи

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

-

- - -

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

-

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

-

2) від юридичних осіб

- -

-

Сума 
повер-
нення

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Об’єкт  майна

-Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Дата 
надходжен-
ня об'єкта

-- ---

-

Реєстраційні 
дані

Ідентифіка-
ційний код 

юридичної особи 
за  ЄДРПОУ

Місцезна-
ходження 

особи

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

-

Сума 
повер-
нення

-

Ринкова вартість 
майна

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Повне 
найменування 

особи 

Місцезнаходжен-
ня об'єкта

Обґрунту-
вання 

повернення

--

-

-- -

Об’єкт  майна

Дата повер-
нення

Обґрунту-
вання 

повернення

-

Ринкова вартість 
майна

Реєстраційні 
дані

- - -

Сума 
повер-
нення

Реєстраційні 
дані

-

-

Місцезнаходжен-
ня об'єкта

-

-

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунтува
ння 

поверне-
ння

-

Ідентифіка-
ційний код 

юридичної особи 
за  ЄДРПОУ

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

Дата повер-
нення

Місцезна-
ходження 
юридичної 

особи

- --

Ринкова вартість 
майна

-

-Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-



Марка/модель (об’єм 
циліндрів двигуна, куб. 
см, потужність двигуна, 

кВт, довжина для водних 
засобів, см)

3.1. Внески транспортними засобами на користь політичної партії

Автомо-білі
легкові

Перелік 
транспорт-
них засобів

-

-

Дата надходження
Наявність/ 
відсутність 
обтяжень

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

-

-

- -

--

- --

Балансова вартість 
на кінець звітного 

кварталу
Рік випуску

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

- -

-

- -

Прізвище, ім'я, по 
батькові особи 

Ринкова вартість 
майна

Місце проживання 
особи

-

1) від фізичних осіб

- --

-

-

-

-

- -

-

-

--

-

--

-

-

-

-

- -

-

- --

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

Автомо-білі 
ван-тажні 

(спеці-
альні)

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

--

--

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- --

- -

-

- -

-

-

-

-

Водні 
засоби

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повітряні 
судна

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

- -

---

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

--

-

--

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна вартість

- -

-

Інші транс-
портні 
засоби 

-

-

-

-

-

-

-

-

---

-

-

--

-



--

-

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 
особи за  
ЄДРПОУ

-

--

-

-

Автомо-білі
легкові

Рік випуску
Наявність/ 
відсутність 
обтяжень

Автомо-білі 
ван-тажні 

(спеці-
альні) -

- -
--

-

-

-

Балансова вартість 
на кінець звітного 

кварталу

-

-

2) від юридичних осіб

Перелік 
транспорт-
них засобів

-

-

Повне 
найменування 

юридичної особи

-

-

--

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

---

--

-

- -

--

-

-

-

-

-

-

--- --

-

--

-

- -

-

-

-

-

-

--

-

--

---

-

--

-

-

--

-

-

--

-

-

-

-

- --

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

--

-

--

-

- -

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

--

-

-

--

-

--

-

-

- -

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

--
-

-
- -
- -

- -

-- --
- -

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повітряні 
судна

-

-

-

Водні 
засоби

-

Марка/модель (об’єм 
циліндрів двигуна, куб. 
см, потужність двигуна, 

кВт, довжина для водних 
засобів, см)

-

-

-

-

-

-

Інші транс-
портні 
засоби 

-

- -----

-

-

-

-

-

Місцезнаходження 
особи

Дата надходження

-

Ринкова вартість 
майна

- - -

-

-

-

Загальна вартість

- --



-
-

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

-

Рік 
випуску

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

--

- - - - -

-

Місце 
проживан-ня 

особи

-
-

- --
--

-
-

-

- --

-

Номер 
розрахун-

кового 
документа

1) від фізичних осіб

-
-

Ринкова вартість 
майна

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

-

2) від юридичних осіб

- -

-

--

-- --

-

Ринкова вартість 
майна

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

Марка/модель 
(об’єм циліндрів 
двигуна, куб. см, 

потужність
двигуна, кВт, 
довжина для 

водних засобів, 
см)

-

--

Ідентифіка-
ційний код 

юридичної особи 
за  ЄДРПОУ

Об’єкт  
рухомого   

майна

- -

Дата повер-
нення

Місце 
проживан-ня 

особи

-

-

Сума 
повер-
нення 
(грн)

--
-

Обґрунтува
ння 

повернен-
ня

Дата надход-
ження 
об’єкта 

-

Ринкова вартість 
майна

-

-

1) від фізичних осіб

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

-

Марка/модель 
(об’єм циліндрів 
двигуна, куб. см, 

потужність 
двигуна, кВт, 
довжина, см)

Об’єкт  
рухомого 

майна

-

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Рік 
випуску

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта с 
відміткою

- -

Дата 
надходжен-
ня об'єкта

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Номер 
розрахунко

вого 
документа

-

Дата повер-
нення

Сума 
повер-
нення  
(грн)

-

-

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

Обґрунту-
вання 

повернення

-

-

Сума 
повер-
нення 
(грн)

-

-

-

Сума 
повер-
нення

- -

-

-

-
-

- -

-

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

-

-

-

-

Номер 
розрахун-

кового 
доку-мента

-

-

Марка/модель 
(об’єм циліндрів 
двигуна, куб. см, 

потужність
двигуна, кВт, 
довжина для 

водних засобів, 
см)

-

-

- --

Повне 
найменування 

особи 

-

-

Місцезна-
ходження 

особи

- -
-

--

Марка/модель 
(об’єм циліндрів 
двигуна, куб. см, 

потужність 
двигуна, кВт, 
довжина, см)

-

-

-
-- -

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

-

-
-- -

Рік 
випуску

Місцезна-
ходження 

особи

-

-

-

-

-

-

-

-

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

-

--
- - -

-

-
-

-

-

-

-
-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

---

-

-

-

-

-

-

Ідентифіка-
ційний код 

юридичної особи 
за  ЄДРПОУ

-

2) від юридичних осіб

Повне 
найменування 

особи 

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

-

-
-

-

-

-
-

- -

-
-

-
-

-

-

-

Дата повер-
нення

-

-

-

-

-

--

Дата надход-
ження 
об’єкта 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

-
-

Дата 
надходжен-
ня об'єкта

Об’єкт  
рухомого   

майна

-

Об’єкт  
рухомого 

майна

Ринкова вартість 
майна

Рік 
випуску

-

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

-



1) від фізичних осіб

2) від юридичних осіб

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

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

Ринкова вартість майна 
(грн.)

3.4. Внески рухомим майном на користь політичної партії*:

-

Місце проживання
особи

-- -
-

РНОКПП або серія 
та номер паспорта з 

відміткою

Балансова 
вартість на 

кінець  звітного 
кварталу

Прізвище, ім'я, по 
батькові особи

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень 

Місцезнаход-
ження об'єкта    

(країна, адреса)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
- -

-

1) від фізичних осіб

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Дата повер-
нення

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

- -
- -

-

Назва рухомого 
майна

--

Балансова 
вартість на 

кінець  звітного 
кварталу

-

Ринкова вартість майна 
(грн.)

-
- -

- - -
- -

Ідентифікаційний код 
юридичної особи за

 ЄДРПОУ
Наявність/ 
відсутність 
обтяжень 

- -

Повне найменування
юридичної особи

-

-

Місцезнаходже-
ння об'єкта    

(країна, адреса)

Місце-
знаходження

особи

-

Обґрунту-
вання 

повернення

-

-

-

- --

-

-
-

Дата повер-
нення

---

Назва рухомого   майна

-

-

-

-
-

Сума 
повер-
нення 
(грн)

-

--

-

-
-

-

-
-

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

-

-

-

-
-

-

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

-

Дата надход-
ження 
об’єкта 

-

--

-

-

- -

2) від юридичних осіб

-

-

-
-

-

-

Ринкова вартість 
майна

-

-

-

- -

- -

-

Загальна вартість

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

--

Місцезнаходжен-
ня об'єкта    

(країна, адреса)

Сума 
повер-
нення 
(грн)

-

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

-

-- -

-

---

-

-

-

--

-

-

-
-- --

--

- -

Місце 
проживан-ня 

особи

-

-

-

-

-

Номер 
розрахун-

кового 
документа

-

Ідентифіка-
ційний код 

юридичної особи 
за  ЄДРПОУ

-
-

-

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Назва рухомого майна
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
особи

-

-

Повне 
найменування 

юридичної 
особи 

-

-

*Дані про  рухоме  майно  (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість  такого  майна  перевищує  п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної  плати, встановленої на 01 січня звітного 

Ринкова вартість 
майна

Місцезнаходжен-
ня об'єкта    

(країна, адреса)

Місце
знаход-ження

особи

Дата надход-
ження 
об’єкта 

-

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

Дата надход-
ження 

-

-
-

--

-

-

Назва рухомого 
майна

-

-

-

Дата надход-
ження 

-

Загальна вартість



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

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

-

-- -

--

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

-

-

-

-

Дата надход-
ження 
об’єкта 

-

Місцезнаходжен-
ня об'єкта    

(країна, адреса)
Назва рухомого майна

1) від фізичних осіб
3.6. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків рухомим майном, що надійшли помилково: 

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

Місце 
проживан-ня 

особи

--

-

- -

-

--

-

--

-

-

Дата повер-
нення

-

-

--
- -

-

--

-

-- -

-

Сума 
повер-
нення 
(грн)

Місце
знаход-ження

особи

Номер 
розрахун-

кового 
документа

-

Ідентифіка-
ційний код 

юридичної особи 
за  ЄДРПОУ

-
- -

-

-

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

-

--

- -

-

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Дата повер-
нення

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

-

-

-

-

-
-

Ринкова вартість 
майна

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

Сума 
повер-
нення 
(грн)

-

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

2) від юридичних осіб

--

-

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

- -

-

-

-

-

-

--

Дата надход-
ження 
об’єкта 

Повне 
найменування 

юридичної 
особи 

-

-
-

-

- -

-
- -

Місцезнаходжен-
ня об'єкта    

(країна, адреса)

Ринкова вартість 
майна

- -

Назва рухомого   майна

-

-



-
-

-

-

-

--

- - -

Інші  нема-
теріальні 
права (право 
на провад-
ження 
діяльності, 
викорис-
тання еко-
номічних та 
інших 
привілеїв)

-

-
- -

-
-

-

-

-

-

-

--

-- -

-

-

-

--

- -
-

-

-

-

-

--

-

-

Авторське 
право та 

суміжні з ним 
права (на літе-

ратурні та 
музичні 
твори, 

програми для 
ЕОМ)

--

-
-

-

-

-
-

--

-
--

--

-

-

Загальна сума

-

-
-

- -
-

-

-

-

-

- -
--

-
-

-

-

-

-
-
-

--

-
--

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-
-

- --

-

-
- -

-

-

-
--

-

- -

-

-

-

-- -
-
-

- --

--

-

- -

-

-

-

-

-
--

-

-

-

-

-

-

Балансова вартість 
на кінець звітного 

кварталу

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)

- -

-

Назва 
нематеріального 

активу

-- -

-

-

-

Місце проживання

-

-

-

-

-

-

--

- -

-

-

-

-

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

-

1) від фізичних осіб

Прізвище, ім'я, по 
батькові особи 

-
-

-

-

-

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

-
-

-

-

-

-

-

-

-

Перелік 
майна

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

--

-
-
-

Місцезнаходження 
об'єкта (країна, адреса)

-

-

Дата отри-мання

-
-

-

-

-
-

-

-

 Вартість активів

-

-

-

-

-

-

- -

-



- -

- -

-

-
-

Авторське 
право та 

суміжні з ним 
права (на літе-

ратурні та 
музичні 
твори, 

програми для 
ЕОМ)

-
-
-

-

-

-
--

-

-

-

-

- --

-

-

-

Загальна сума

-

Інші  нема-
теріальні 

права (право 
на провад-

ження 
діяльності, 
викорис-

тання еко-
номічних та 

інших 
привілеїв)

-
-

- -

--

-

--

-

-

--

- - -
-

-
-
-

-
-

-

-

---

-

-

-

-

-

-

- -
--

-

-
-

-

-

-
- -

--
- -

-

-

--

-

-
-

- -

-- -

-

-

-- -
-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

Об’єкти 
промис-лової 

власності 
(право на 
винаходи, 

промислові 
зразки, ноу-
хау тощо)

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

Комер-ційне 
по-значення 

(товарні 
знаки, 
торгові 
марки)

-

- -

-
-

-

-

-

-

-

-

-

- -
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

- -
-

-
-

-

-

-

-- -

-

Місцезнаходження 
об'єкта  (країна, адреса)

-
-

--
-

---

-
-

-

-

--

-

-

-- -
-

--
-
-

-

-

-
-

- --

-

Дата отри-мання

-

- - -- -

-

-

-

-

-

-

-
-

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень

-

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 
особи за  
ЄДРПОУ

--

-

2) від юридичних осіб

Природні 
активи 
(право 

користу-
вання 

надрами, 
іншими 

природними 
ресурсами)

Повне 
найменування 

особи

- --
-
-

--

-
-

-
-

Балансова вартість 
на кінець звітного 

кварталу
 Вартість активів

Місцезнаходження 
особи

- --

-

Назва 
нематеріального 

активу

Перелік 
майна



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

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

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

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

Місце
знаход-ження

особи
Дата повер-

нення

Повне 
найменування 

особи 

- - -

-

-

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

-

- - -

--
-

-- -

-
- -

-

-
-

- --

-

Назва активу

--

--
-

-

-

-

-
-

-

- -

-

- -- --

-
-
-

-

--

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

-

-

-

-

- -

--

-

-
-

-

--

-

Сума 
повер-
нення 
(грн)

-

Ідентифіка-
ційний код 

юридичної особи 
за  ЄДРПОУ

Вартість активу
Місцезнаходжен-

ня активу

-

2) від юридичних осіб

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

-

- --

- -

-

Дата надход-
ження 
активу 

-

-

Дата надход-
ження 
активу 

Назва активу

- -

--

1) від фізичних осіб

-

-

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

Сума 
повер-
нення 
(грн)

--

Місце 
проживан-ня 

особи

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

--

-

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

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

-
-

-

--

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

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

-

-

-

Вартість активу
Місцезнаходжен-

ня активу  

- -

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

--

--

-

-

-

-

-- -

-

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

-

-

-

-
-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Повне 
найменування 

особи 

Номер 
розрахун-

кового 
документа

-
----

-

-

Місцезнаходжен-
ня активу

-

-

Сума 
повер-
нення 
(грн)

---

-

-

-

Дата надход-
ження 
активу 

- - -

-

-

-

-

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

-

-

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Дата повер-
нення

-

Назва активу

-

-

2) від юридичних осіб

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

Дата повер-
нення

-

-
-

Ідентифіка-
ційний код 

юридичної особи 
за  ЄДРПОУ

-

-
-

- -

- -

-

-

--
-

-

-

-

Місце
знаход-ження

особи
Вартість активу

-

-

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

- --

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

-

Місце 
проживан-ня 

особи

1) від фізичних осіб

Сума 
повер-
нення 
(грн)

Вартість активу

--

Місцезнаходжен-
ня активу 

Дата надход-
ження 
активу 

Назва активу

-



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

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

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

--

-

Номер 
розрахун-

кового 
документа

- ---

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Кількість

--

-

Зберігач, 
депо

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

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

Дата повер-
нення

-

-
-

--

--

Повне 
найменування 

особи 
Код ЦП

Дата повер-
нення

Ідентифіка-
ційний код 

юридичної особи 
за  ЄДРПОУ

Місцезна-
ходження 

особи

Вартість цінних 
паперів

Емітент

-

-

Сума 
повер-
нення 
(грн)

2) від юридичних осіб

-

--

----

-

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

-

Дата 
надходжен-

ня

-

-

- - -

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

- -

-

-
-

-
Загальна вартість

--

Емітент

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

1) від фізичних осіб

-
- - -

-

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Місце 
проживан-ня 

особи

Сума 
повер-
нення 
(грн)

-
--

- -

-

-

-
--

---

-

-
-
-

- - -

Код ЦП
Дата 

надходже-
ння

- -

- -

-

-

Кількість

-

Зберігач, 
депо

-

-

-

-

Вартість цінних 
паперів

-
-
-

-
-

Номінальна 
вартість

-

Місце
знаходження

особи

-

-

Балансова вартість 
на кінець звітного 

періоду

-

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 
особи за  
ЄДРПОУ

-- -- -

-

Зберігач, депоЕмітент

-

Дата 
внесення

-

-

2) від юридичних осіб

-

Код ЦП

- -

-

Загальна вартість

-
-

-

-
--

- -

-
- -

--
-

- -

Кількість

- -
- --

Повне 
найменування 

особи 

-

-
- -

-

Зберігач, депо

-

Кількість

-

-
-

-
-

- --
--

-

-

-

Номінальна 
вартість

- -

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

Прізвище, ім'я, по 
батькові особи 

-
-

1) від фізичних осіб

--

Дата 
внесення

ЕмітентКод ЦП
Місце проживання 

особи

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

Балансова вартість 
на кінець звітного 

кварталу

-

- -

--

-

--- -

- -

-

- -

--

- -

-

-

- --

- -

-

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

-

Емітент

- -

Дата 
надходже-

ння

Місце 
проживан-ня 

особи

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

- -

-

---

Сума 
повер-
нення 
(грн)

-

-- - -

-

- - - ---

-Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -

-
-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

Код ЦП

- -

- -

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

-

- -

-

- ---

-- --

-

-

-

-

-

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

-

Дата повер-
нення

-

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Зберігач, 
депо

Вартість цінних 
паперів

Кількість

- -

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

1) від фізичних осіб

- -

-

-

--

-

-

-

--



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

6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном
6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії

-

Повне 
найменування 

особи 

- -

-
-

-

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

-

-

Місцезна-
ходження 

особи

-

Ідентифіка-
ційний код 

юридичної особи 
за  ЄДРПОУ

-

Повне найменування особи

-

-

--
-

- -

-

Вартість 
спонсорського 

внеску

-

--

Сума 
повер-
нення 
(грн)

- -

-

0,00

-
-

Номер 
розрахун-

кового 
документа

2) від юридичних осіб

---
-

-
-

-

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Дата надход-
ження внеску

Дата надход-
ження внеску

Вид 
спонсорського 

внеску

-

Сума, яка 
перераховуєтьс
я до бюджету 

(грн)

Сума 
повернення 

(грн)

-
-

-

Обґрунтуван
ня 

повернення

Обґрунтува-
ння 

повернення

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

Сума 
повернення 

(грн)

-
-

-

--

- -

-
-

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

--
-

- -

- -

Місцезна-
ходження  особи

Вид спонсорського 
внеску

-

-

-
-

-
-

-
-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-
-

Вартість 
спонсорського 

внеску

-

-

-

-
-

- -

Повне найменування
особи

-

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

Місцезнаход-
ження особи

- -

-

Сума
(грн)

-

Місцезнаходження особи
Ідентифікаційний код 

юридичної особи за  ЄДРПОУ

Загальна сума

-

Вид 
спонсорського 

внеску

-

-
-
-

Номер 
розрахункового 

документа
Дата повер-нення

-

Номер 
розрахунково-
го документа

-
- -

- -
- -

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

--

Дата надход-
ження внеску

-

- -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

Вартість спонсорського 
внеску

-

-

Дата повер-нення

--

- - -
- -

-

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

-

-

-

-

- -

-

-

--

Дата 
надходже-

ння

-

- -

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за  ЄДРПОУ

Повне найменування 
особи

-

-

Зберігач, 
депо

--

-

Вартість цінних 
паперів

-

Код ЦП КількістьЕмітент

-

- - --

- -

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Дата повер-
нення



Платежі з рахунків виборчого фонду, усього,

підпункт 2

1664107,48
на користь фізичних осіб

підпункт 1

на користь юридичних осіб
6194694,27

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)

у тому числі:

Платежі з рахунків політичної партії, усього,

-

7858801,75пункт 1.1

у тому числі:

-

підпункт 2

на користь юридичних осіб
-

на користь фізичних осіб

на користь фізичних осіб

підпункт 1 -

-

пункт 1.3

пункт 1.2

підпункт 1 -
Платежі з рахунку відшкодування витрат з фінансуванням 
передвиборної агітації політичної партії, усього,

Загальна сума платежів

на користь юридичних осіб

на користь юридичних осіб

Платежі з рахунку для отримання коштів з державного бюджету на 
фінансування статутної діяльності, усього,

на користь фізичних осіб

у тому числі:

пункт 1.5

7858801,75

-

-

-

-

-

-

-

на користь юридичних осіб

у тому числі: 

на користь фізичних осіб

Платежі з рахунків кандидатів, усього,

підпункт 1

підпункт 2

-пункт 1.4

у тому числі:
підпункт 2 -

підпункт 1

підпункт 2

-

-



27.02.2020

26.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

28.02.2020

18.03.2020

27.02.2020

26.03.2020

08.01.2020

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

50

Код рядка

За  оренду приміщення 
за листопад-грудень 
2019р, січень 2020р, 

відшкодування 
комунальних витрат за 

жовтень- листопад 
2019р по договору 

№16/1 (1.09.18)

За  оренду приміщення 
за листопад-грудень 

2019р, січень-березень 
2020р по договору №13 

(1.05.19р).

6

31000, Хмельницька область, місто 
Красилів,

-

32500, Хмельницька область, селище 
міського типу Віньківці, 

30000, Хмельницька область, місто 
Славута, 

хххх

29000,  місто Хмельницький, 

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

хххх

101

хххх

За програму М.Е.Д.ок по 
рах.№17 від 
08.01.2020р. 

04123, місто Київ, 

30000, Хмельницька область, місто 
Славута,

04123, місто Київ, 

-

Заробітна плата за 
січень-лютий 2020р.

-

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

Цільове призначення 
платежу

Сума (грн.)
Місце проживання

особи

3802,64

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, 

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, 

3802,64

-

Заробітна плата за 
березень 2020р. 

47

Бардала Валентина 
Вікторівна

хххх

хххх
Бардала Валентина 

Вікторівна

Білоус Олег 
Миколайович

1902,18
Заробітна плата за 

березень 2020р.

3984,75

-

7014,85

-

За  оренду приміщення 
по договору №4 від 

01.07.2019р. за липень-
грудень 2019р., січень-

березень 2020р. 

1902,18

12839,75

13853,83

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

24

Рендейко Олександр 
Казимирович

хххх

хххх

42
ПАТ КБ 

Приватбанк, 
поточний

Коваль Михайло 
Леонідович

За оренду приміщення 
за   лютий 2020р, 
відшкодування 

комунальних витрат за 
січень 2020р.  по 
договору №16/1 

(1.09.18)

-

-
Заробітна плата за 

січень-лютий 2020р. 

-

900,00

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

6

Сидорова Людмила 
Ігорівна

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

101

хххх

хххх

Рендейко Олександр 
Казимирович

ФОП Городецька Ольга 
Іванівна

Сидорова Людмила 
Ігорівна

АБ 
"УКРГАЗБАНК", 

поточний
3



24.03.2020

23.03.2020

26.03.2020

28.02.2020

17.03.2020

27.02.2020

18.03.2020

26.03.2020

28.04.2020

26.05.2020

За оренду рекламних 
площин по договору 

№5/2 від 01.09.2015р. за 
травень-грудень 2019р.

5600,00-

Заробітна плата за 
травень 2020р.

32100, Хмельницька область,  село 
Соколівка, 

хххх

ФОП Дрегало Галина 
Яківна

-

За оренду приміщення 
за серпень 2019р по 
договору №12 від 

01.05.2019р. 

За оренду приміщення 
за лютий-березень 

2020р.. по договору 
№49 від 01.12.17р.

хххх

30500, Хмельницька область, місто 
Полонне, 

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

30500, Хмельницька область, місто 
Полонне, 

32200, Хмельницька область, місто 
Деражня, 

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний
-

-

хххх

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, 

За оренду приміщення  
та відшкодування 

комунальних витрат за 
березень 2020р.№б/н 

(26.03.20).

За оренду приміщення 
за жовтень-грудень 
2019р,січень-лютий 

2020р. Згідно  
актів№11(31.01.20),№24

(29.02.20), 
№107(31.12.19), 

№95(30.11.19р),№83 
(31.10.19).

За оренду приміщення 
за листопад-грудень 

2019р.,січень 2020р по 
договору №12 від 

01.05.2019р.

За оренду приміщення 
за грудень 2019р, січень 

2020р.. по договору 
№49 від 01.12.17р.

Заробітна плата за 
квітень 2020р. 

5767,00-

1901,41

20117,60

500,00-

4200,00

1900,82

4500,00

-

-

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

ФОП Дрегало Галина 
Яківна

 30600, Хмельницька область, селище 
міського типу Теофіполь,

ФОП Динько Любов 
Миколаъвна

хххх

 30600, Хмельницька область, селище 
міського типу Теофіполь, 

ФОП Кожан Наталія 
Ростиславівна

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

хххх

93 хххх

94

ФОП Медвідь Василь 
Анатолійович

ФОП Медвідь Василь 
Анатолійович

97

хххх

хххх

Бардала Валентина 
Вікторівна

хххх

хххх

ФОП Кожан Наталія 
Ростиславівна

46

Бардала Валентина 
Вікторівна

27

ФОП Медвідь Василь 
Анатолійович

17

15

98

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

117

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

23

17501,23

500,00

32200, Хмельницька область, місто 
Деражня,

32200, Хмельницька область, місто 
Деражня, 

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, 

-

За оренду приміщення 
за лютий 2020р по 
договору №12 від 

01.05.2019р. 

-



24.06.2020

23.06.2020

24.06.2020

25.06.2020

23.06.2020

12.08.2020

12.08.2020

25.08.2020

25.08.2020

27.08.2020

29000,  місто Хмельницький, 

29000,  місто Хмельницький, 

хххх

Фізична особа-
підприємець Стахова 

Наталія Леонтіївна

Фізична особа-
підприємець Стахова 

Наталія Леонтіївна

Фізична особа-
підприємець Стахова 

Наталія Леонтіївна

хххх

29000,  місто Хмельницький, 
За  поліграфічну 

продукцію по рахунку 
№77 від 18.08.2020р. 

За  поліграфічну 
продукцію по рахунку 
№78 від 27.08.2020р.

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

За  поліграфічну 
продукцію по рахунку 
№71 від 12.08.2020р. 

-

-

32500, Хмельницька область, селище 
міського типу Віньківці, 

хххх

-

-

-

-

-

Рендейко Олександр 
Казимирович

Заробітна плата за 
червень 2020р.

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

Фізична особа-
підприємець Стахова 

Наталія Леонтіївна
628

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

627

646

хххх

ФОП Лісовий Андрій 
Олександрович

хххх

41

674

ФОП Медвідь Василь 
Анатолійович

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

645

45 1901,41

8461,93

4808,00

102679,00

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

2567,95

За оренду приміщення 
за березень-травень 

2020р по договору №12 
від 01.05.2019р. 

46935,00

За  поліграфічну 
продукцію по рахунку 
№76 від 13.08.2020р. 

10150,00

За віртуальний 
виділений сервер 

політичної партії  по 
рахунку №484 від 

22.06.2020р.

Оренда приміщення за 
травень 2020р по 

договору №13 
(1.05.19р).

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, 

- 14000,00

6122,00

29000,  місто Хмельницький,

За  поліграфічну 
продукцію по рахунку 
№73 від 12.08.2020р.

Оренда приміщення за 
березень-квітень 
2020р,комунальні 
витрати  за лютий-
березень 2020р. по 
дог.№16/1 (1.09.18)

12650,61

Фізична особа-
підприємець Стахова 

Наталія Леонтіївна

30000, Хмельницька область, місто 
Славута,

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний
36

44

Коваль Михайло 
Леонідович

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

-

32200, Хмельницька область, місто 
Деражня, 

29000,  місто Хмельницький,

29000,  місто Хмельницький, 

хххх

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

хххх

ПАТ "Альфа 
Банк", поточний

48

Бардала Валентина 
Вікторівна

хххх

хххх

хххх



04.09.2020

04.09.2020

10.09.2020

10.09.2020

10.09.2020

10.09.2020

28.09.2020

24.09.2020

25.09.2020

25.08.2020

29000,  місто Хмельницький,

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

хххх

29000,  місто Хмельницький, 

29000,  місто Хмельницький, 

Фізична особа-
підприємець Стахова 

Наталія Леонтіївна
хххх

хххх

29000,  місто Хмельницький, 

29000,  місто Хмельницький, 

29000,  місто Хмельницький, 

22550,00

За  поліграфічну 
продукцію по рахунку 
№93 від 24.09.2020р.

34010,00-

-

10200,00

За  поліграфічну 
продукцію по рахунку 
№89 від 18.09.2020р. 

За  поліграфічну 
продукцію по рахунку 
№79 від 01..09.2020р. 

За  поліграфічну 
продукцію по рахунку 
№84 від 10.09.2020р. 

За  поліграфічну 
продукцію по рахунку 
№80 від 01.09.2020р. 

За  поліграфічну 
продукцію по рахунку 
№87 від 10.09.2020р. 

-

За  поліграфічну 
продукцію по рахунку 
№94 від 25.09.2020р. 

-

-

-

За  поліграфічну 
продукцію по рахунку 
№85 від 08..09.2020р. 

За  поліграфічну 
продукцію по рахунку 
№86 від 09.09.2020р. 

29000,  місто Хмельницький, 

29000,  місто Хмельницький, 

За виготовлення 
банера із магнітами по 

рахунку №76 від 
25.08.2020р. 

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

4550,0029000,  місто Хмельницький, 

-

- 6000,00

5000,00

680,00

19250,00

3600,0029000,  місто Хмельницький, 

Фізична особа-
підприємець Стахова 

Наталія Леонтіївна

Фізична особа-
підприємець Стахова 

Наталія Леонтіївна

Фізична особа-
підприємець Стахова 

Наталія Леонтіївна

хххх

800

Фізична особа-
підприємець Стахова 

Наталія Леонтіївна

717

725

803

700
ПАТ КБ 

Приватбанк, 
поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

794

662

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

699

724

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний
726

-

-

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

1750,00

Фізична особа-
підприємець Стахова 

Наталія Леонтіївна

ФОП Драчук Ірина 
Вікторівна

Фізична особа-
підприємець Стахова 

Наталія Леонтіївна

Фізична особа-
підприємець Стахова 

Наталія Леонтіївна

Фізична особа-
підприємець Стахова 

Наталія Леонтіївна

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх



06.08.2020

25.08.2020

12.08.2020

22.09.2020

21.08.2020

01.09.2020

06.08.2020

18.09.2020

18.09.2020

25.08.2020

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

хххх

58000, Чернівецька обл., місто 
Чернівці, Шевченківський район,

хххх

хххх

644

29000,  місто Хмельницький, хххх 28000,00

11533,74-

1700,00

32000,00

-

-

-

-

-

960,00

17300,00

3300,00

67400,00

159850,00

За друк вітань по 
рахунку №3 від 

30.06.2020р.

За консультаційні 
послуги  по рахунку 

№2/09 від 
18.09.2020р. 

За друк поліграфічних 
матеріалів по рах. 

№б/н  від 11.08.2020р. 

-

За календарі по 
рахунку №2 від 

06.08.2020р.

За консультаційні 
послуги  по рахунку 

№1/09 від 
18.09.2020р.

За монтаж системи 
охорони по рахунку 
№4 від 17.08.2020р. 

За друк поліграфічних 
матеріалів по рах. 

№241  від 
21.09.2020р. 

-

-

За друк вітань по 
рахунку №6 від 

21.08.2020р. 
29000,  місто Хмельницький, 

За друк поліграфічних 
матеріалів по рах. 

№189 від 11.08.2020р

30400, Хмельницька область, місто 
Шепетівка,  

30400, Хмельницька область, місто 
Шепетівка, 

58000, Чернівецька обл., місто 
Чернівці, Шевченківський район,

58000, Чернівецька обл., місто 
Чернівці, Шевченківський район, 

29000,  місто Хмельницький, 

 Хмельницька область, Хмельницький 
район, село Іванківці, 

За друк поліграфічних 
матеріалів по рах. 

№б/н  від 
311.08.2020р. 

57800,00

ФОП Паляниця 
Марія 

Володимирівна

Фізична особа-
підприємець 

Зволейко Артур 
Ленідович

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

Фізична особа-
підприємець 

Зволейко Артур 
Ленідович

753

643

652

Фізична особа-
підприємець 

Зволейко Артур 
Ленідович

752

629

756

614

676

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ "Альфа 
Банк", поточний

ПАТ "Альфа 
Банк", поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ "Альфа 
Банк", поточний

ПАТ "Альфа 
Банк", поточний

-

хххх

ФОП Бабій Іван 
Володимирович

хххх

Фізична особа- 
підприємець 

Манетіна Франческа 
Казимирівна

Фізична особа-
підприємець 

Зволейко Артур 
Ленідович

Фізична особа-
підприємець Стахова 

Наталія Леонтіївна

Фізична особа- 
підприємець 

Манетіна Франческа 
Казимирівна

ФОП Паляниця 
Марія 

Володимирівна

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

хххх
58000, Чернівецька обл., місто 

Чернівці, Шевченківський район, 

хххх

хххх

хххх

621



24.09.2020

18.08.2020

23.09.2020

06.08.2020

04.09.2020

05.08.2020

05.08.2020

23.09.2020

05.08.2020

4591,20

4200,00

8180,30

-

-

-

5135,90

8400,00

4410,88

-

12364,50

1500,00

5135,90

За оренду приміщення  
серпень-вересень 

2020р, відшкодування 
комунальних витрат 
за липень-серпень 

2020р. по дог.№16/1 
(1.09.18)

За оренду приміщення  
та відшкодування 

комунальних витрат 
за серпень 2020р по 

рахунку.№96 від 
31.08.20р. 

За оренду приміщення 
за вересень 2020р по 

договору №12 від 
01.05.2019р. 

-

-

30000, Хмельницька область, місто 
Славута, 

 30600, Хмельницька область, селище 
міського типу Теофіполь,

32200, Хмельницька область, місто 
Деражня, 

32200, Хмельницька область, місто 
Деражня, 

32200, Хмельницька область, місто 
Деражня, 

За оренду приміщення 
за квітень-вересень 

20р.. по договору №49 
від 01.12.17р. 

За оренду приміщення 
за  червень 2020р по 

договору №12 від 
01.05.2019р. 

За оренду приміщення  
та відшкодування 

комунальних витрат 
за квітень-липень 

2020р.№84(31.07.20), 
№72(30.06.20), 
№60(31.05.20), 
№49(30.04.20р)

хххх

30500, Хмельницька область, місто 
Полонне,

30500, Хмельницька область, місто 
Полонне, 

За оренду приміщення 
за серпень-вересень 

2020р по договору 
№13 (1.05.19р).

За оренду приміщення 
за червень-липень 
2020р по договору 

№13 (1.05.19р).

-

-

-64

692

786
Рендейко Олександр 

Казимирович

67

ФОП Дрегало Галина 
Яківна

635

607

765

Коваль Михайло 
Леонідович

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

За оренду приміщення 
за липень-серпень 
2020р по договору 

№12 від 01.05.2019р. 

32500, Хмельницька область, селище 
міського типу Віньківці, 

32500, Хмельницька область, селище 
міського типу Віньківці, 

ФОП Кожан Наталія 
Ростиславівна

хххх

хххх

ФОП Дрегало Галина 
Яківна

ФОП Медвідь Василь 
Анатолійович

ФОП Медвідь Василь 
Анатолійович

хххх

хххх

Коваль Михайло 
Леонідович

ФОП Медвідь Василь 
Анатолійович

хххх

хххх

хххх

хххх

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

772

61



05.08.2020

06.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

25.08.2020

10.09.2020

04.09.2020

10.09.2020

04.09.2020

25.08.2020

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний
687 29000,  місто Хмельницький, 

-

95000,00

15000,00

72000,00

-

-

96000,00

-

-

7894,50

-

13317,81

За оренду рекламних 
площин за вересень 

2020р. по рахунку 
№11/09-1 від 
01.09.2020р. 

29013,  місто Хмельницький,

29013,  місто Хмельницький, 

За оренду рекламних 
площин по рахунку 

№180 від 07.09.2020р.

За оренду рекламних 
площин по рахунку 

№82 від 03.08.2020р. 

За оренду рекламних 
площин по рахунку 

№197 від 22.08.2020р. 

За оренду рекламних 
площин по рахунку 

№1 від 01.08.2020р. 

31000, Хмельницька область, місто 
Красилів, 

29000,  місто Хмельницький,

29013,  місто Хмельницький,

30000, Хмельницька область, місто 
Славута,

29000,  місто Хмельницький,

27500,00

49500,00

-

За оренду рекламних 
площин по рахунку 

№209 від 03.09.2020р. 

За оренду рекламних 
площин  по рахнку 

№0343 від 
04.09.2020р. 

-

531,30

719

686

Фізична особа 
підприємець 

Падалко  Володимир 
Олександрович

Фізична особа 
підприємець 

Халамендик Сергій 
Васильович

Фізична особа - 
підприємець 

Малецький Олег 
Володимирович

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

29000,  місто Хмельницький, 

хххх

хххх

За оренду приміщення 
травень-липень 

2020р,відшкодування 
комунальних витрат  
за квітень-червень 

2020р. по дог.№16/1 
(1.09.18)

За оренду приміщення 
по договору №4 від 

01.07.2019р. за 
квітень-вересень  

2020р.

20000,0021000,  місто  Вінниця, 

Фізична особа 
підприємець 

Марченко Альона 
Петрівна

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

728

Фізична особа - 
підприємець 

Малецький Олег 
Володимирович

Фізична особа 
підприємець 

Марченко Альона 
Петрівна

Фізична особа 
підприємець Свистак 
Людмила Григорівна

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

Фізична особа 
підприємець 
Пашинська 
Валентина 
Миколаївна

649

За оренду рекламних 
площин по рахунку 

№2 від 01.09.2020р. 

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

615

771

-

-

65

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

Білоус Олег 
Миколайович

хххх

хххх

хххх

Рендейко Олександр 
Казимирович

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

650

732



25.08.2020

25.08.2020

04.09.2020

10.09.2020

18.09.2020

25.09.2020

25.09.2020

28.09.2020

18.09.2020

01.09.2020

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

727

-

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

745

795

За поклейку бордів на  
орендованих 

рекламних площинах 
по рахунку №206 від 

27.09.2020р. 

ФОП Лісовий Андрій 
Олександрович

За розміщення 
інформації в 
соцмережах 

Fecebook,Google. 
Youtube    по рахунку 

№497 від 17.09.2020р.

За розміщення 
інформації в 
соцмережах 

Fecebook.   по рахунку 
№492 від 01.09.2020р.

29000,  місто Хмельницький,

хххх

-
ПАТ КБ 

Приватбанк, 
поточний

За поклейку бігбордів 
по рахунку №1983 від 

10.08.2020р. 

хххх

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

-

ПАТ "Альфа 
Банк", поточний

-

-

За поклейку бігбордів 
по рахунку №1988 від  

17.09.2020р. 

За поклейку бігбордів 
по рахунку №1987 від  

10.09.2020р. 

29013,  місто Хмельницький,

29013,  місто Хмельницький,

29013,  місто Хмельницький, 

34965,00
За поклейку бігбордів 
по рахунку №1985 від 

31.08.2020р. 

-

-

29013,  місто Хмельницький

29013,  місто Хмельницький, 

840,00

3360,00

-

-

За поклейку бігбордів 
по рахунку №1984 від 

18.08.2020р. 

-

20160,00

648

647

хххх

29013,  місто Хмельницький, 

29013,  місто Хмельницький,

29000,  місто Хмельницький, 

хххх

хххх 29013,  місто Хмельницький, 

117370,00

хххх

804

694

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

Фізична особа-
підприємець 

Гураєвський Богдан 
Іванович

Фізична особа 
підприємець 
Пашинська 
Валентина 
Миколаївна

Фізична особа 
підприємець 
Пашинська 
Валентина 
Миколаївна

хххх

хххх741

681

хххх

хххх

801
ПАТ КБ 

Приватбанк, 
поточний

26000,00

За поклейку бігбордів 
по рахунку №1990 від  

22.09.2020р.

За поклейку бордів на  
орендованих 

рекламних площинах 
по рахунку №180/1 від 

07.09.2020р. 

Фізична особа-
підприємець 

Гураєвський Богдан 
Іванович

Фізична особа-
підприємець 

Гураєвський Богдан 
Іванович

3080,00

1185,00

47000,00

22000,00

ФОП Лісовий Андрій 
Олександрович

Фізична особа-
підприємець 

Гураєвський Богдан 
Іванович

Фізична особа-
підприємець 

Гураєвський Богдан 
Іванович

Фізична особа-
підприємець 

Гураєвський Богдан 
Іванович

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ "Альфа 
Банк", поточний



10.09.2020

11.09.2020

11.09.2020

21.08.2020

10.09.2020

23.09.2020

25.09.2020

27.08.2020

28.09.2020

28.07.2020

За розміщення 
інформації на сайті по 

рахунку №03/09 від 
02.09.2020р. 

Заробітна плата  за 
серпень 2020р.

Заробітна плата за 
вересень 2020р.

Заробітна плата за 
липень 2020р.

32000, Хмельницька область, місто 
Городок,

32000, Хмельницька область, місто 
Городок

1901,41

1901,41

770,00

12600,00

За розміщення 
інформації на сайті по 

рахунку №07/09 від 
21.09.2020р. 

За розміщення 
інформації на сайті по 

рахунку №429 від 
25.09.2020р. 

-

-

3000,00

2012,50

12000,00

-

-
Бардала Валентина 

Вікторівна

хххх

хххх

-

-

-

За розміщення 
інформації в 
соцмережах 

Fecebook.   по рахунку 
№493 від 02.09.2020р.

За розміщення 
інформації в 
соцмережах 

Fecebook.   по рахунку 
№495 від 04.09.2020р.

За розміщення 
інформації в 
соцмережах 

Fecebook.   по рахунку 
№496 від 11.09.2020р. 

За розміщення 
інформації в 
соцмережах 

Fecebook. Google. 
Youtube  по рахунку 

№491 від 19.08.2020р.

29000,  місто Хмельницький, 

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, 

734

29000,  місто Хмельницький, 

29000, місто Хмельницький,

Фізична особа-
підприємець Олексюк 
Вадим Миколайович

29000,  місто Хмельницький,

Фізична особа-
підприємець Олексюк 
Вадим Миколайович

Фізична особа-
підприємець 

Пастушенко Вадим 
Володимирович

хххх

хххх

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний
723

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

ПАТ "Альфа 
Банк", поточний

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

хххх

29000, місто Хмельницький, 

-

-

-хххх

хххх

29000,  місто Хмельницький, 

29000, місто Хмельницький, 

ФОП Лісовий Андрій 
Олександрович

ФОП Лісовий Андрій 
Олександрович

716

733

хххх

ПАТ "Альфа 
Банк", поточний

ПАТ "Альфа 
Банк", поточний

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

ПАТ "Альфа 
Банк", поточний

642

798

672

812

1540,00

7500,00

ФОП Лісовий Андрій 
Олександрович

3080,00

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний
хххх

хххх

Бардала Валентина 
Вікторівна

Бардала Валентина 
Вікторівна

57

757

ФОП Лісовий Андрій 
Олександрович



18.12.2020

24.12.2020

27.10.2020

27.11.2020

16.10.2020

24.11.2020

20.10.2020

28.12.2020

23.10.2020

хххх

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, 

2012,50

2012,50

2012,50

-

-

-

За оренду приміщення  
та відшкодування 

комунальних витрат 
за вересень 2020р по 

рахунку.№109 від 
30.09.20р.

32000, Хмельницька область, місто 
Городок

80,50

-

-

Бардала Валентина 
Вікторівна

852

954

хххх
ПАТ КБ 

Приватбанк, 
поточний

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

Коваль Михайло 
Леонідович

хххх

878

924

957

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

Бардала Валентина 
Вікторівна

864

969

Бардала Валентина 
Вікторівна

Бардала Валентина 
Вікторівна

887

928

Фізична особа-
підприємець  Дрегало 

Галина Яківна

хххх

За оренду приміщення 
за жовтень 2020р по 

договору №13 
(1.05.19р).

хххх

За оренду офісної 
техніки за 2020рік 

Заробітна плата за 
грудень 2020р. 

Заробітна плата за 
жовтень 2020р. 

Заробітна плата за 
листопад 2020р. 

хххх

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, 

За оренду приміщення 
за вересень-жовтень 

2020р та 
відшкодування 

комунальних платежів 
по договору №35 від 

01.09.2020р.

За оренду приміщення 
за грудень 2020р по 

договору №13 
(1.05.19р).

хххх

30500, Хмельницька область, місто 
Полонне, 

32600, Хмельницька область, селище 
міського типу Нова Ушиця,

За оренду приміщення  
та відшкодування 

комунальних витрат 
за жовтень 2020р по 

рахунку.№119 від 
31.10.20р.

Фізична особа-
підприємець  

Соловйова Людмила 
Григорівна

2567,95

Коваль Михайло 
Леонідович

-

-

-

Фізична особа-
підприємець  Дрегало 

Галина Яківна

30500, Хмельницька область, місто 
Полонне,

32000, Хмельницька область, місто 
Городок,

хххх

6122,90

2567,95

4669,20

5121,60

-

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

32500, Хмельницька область, селище 
міського типу Віньківці, 

хххх
32500, Хмельницька область, селище 

міського типу Віньківці, 



30.11.2020

24.12.2020

30.12.2020

22.10.2020

01.10.2020

30.11.2020

30.10.2020

30.12.2020

22.10.2020

Усього

Фізична особа 
підприємець Медвідь 
Василь Анатолійович

875

965

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

-

4200,00

-

1664107,48

31363, Хмельницька область, 
Хмельницький район, село Ружичанка, 

02094, місто Київ, 

-

хххх

хххх

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

АБ"Укргазбанк", 
поточний

Фізична особа 
підприємець Кожан 

Наталія Ростиславівна

Коваль Михайло 
Леонідович

976

937

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

хххх

Фізична особа 
підприємець 

Карвацький Артур 
Миколайович

хххх

Фізична особа 
підприємець Третько 

Сергій Віталійович
938

912

Рендейко Олександр 
Казимирович

За  оренду 
приміщення за 

жовтень-грудень 
2020р, відшкодування 
комунальних витрат 

за вересень- листопад 
2020р. по дог.№16/1 

(1.09.18)

За оренду приміщення 
за жовтень-грудень 
2020р. по договору 
№49 від 01.12.17р.

хххх

-

 30600, Хмельницька область, селище 
міського типу Теофіполь,

13606,80

750,00

819 02002, місто Київ, 

хххх

Фізична особа 
підприємець 

Осадчий Вадим 
Вячеславович

хххх

За програму М.Е.Д.ок 
по рах.№6448 від 

23.11.2020р. 

За рекламно-
інформаційні послуги  
по рахунку №46 від 

30.10.2020р. 

За оренду приміщення 
та комунальні платежі 
за грудень 2020р по 

договору №12 від 
01.05.2019р.

32200, Хмельницька область, місто 
Деражня,

За оренду приміщення 
за жовтень 2020р по 

договору №12 від 
01.05.2019р.

За оренду приміщення 
та користування  

майном за вересень-
жовтень 2020р. по 

договору №8-2020 від 
01.09.2020р.

За оренду приміщення 
за листопад 2020р по 

договору №13 
(1.05.19р).

30000, Хмельницька область, місто 
Славута, 

32500, Хмельницька область, селище 
міського типу Віньківці, 

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

32200, Хмельницька область, місто 
Деражня,

-973

873

32600, Хмельницька область, селище 
міського типу Нова Ушиця, 

Фізична особа-
підприємець  

Соловйова Людмила 
Григорівна

хххх

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», 

поточний

6080,00

6257,00

2567,95
ПАТ КБ 

Приватбанк, 
поточний

16000,00

1000,00

3350,00-

-

-
Фізична особа 

підприємець Медвідь 
Василь Анатолійович

хххх

За оренду приміщення 
за листопад-грудень 

2020р та 
відшкодування 

комунальних платежів 
по договору №35 від 

01.09.2020р. 

-



30.01.2020

30.01.2020

27.02.2020

27.02.2020

27.02.2020

26.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

28.02.2020

14305909
01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

Цільове призначення 
платежу

Комісія за користування 
пакетом послуг  

Комісія за вих перекази 
в нац. вал з 

використанням системи 
Клієнт-Банк на інші 

банки   

Комісія за користування 
пакетом послуг 

Комiсiя банку за 
зарахування коштiв 

Дата здійснення 
платежу з 
рахунку 

політичної 
партії

-

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

14305909

14305909

Найменува-ння 
банку, вид 

рахунку

14305909

14305909

4060482

Місцезнаходження особи

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

2) на користь юридичних осіб

6,00

-

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

150,00

150,00

Код рядка

9,00

Сума (грн.)

-

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Комісія за вих перекази 
в нац. вал з 

використанням системи 
Клієнт-Банк на інші 

банки  

-

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

21

bn

102

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

bn

bn

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

14305909

Повне найменування
особи

Номер 
розрахунко-

вого 
документа

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

bn 14305909

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

bn

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

7

bn

14305909

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Білогірська районна 
рада Хмельницької 

області

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

30200, Хмельницька область, селище 
міського типу Білогіря, вулиця 

Шевченка, будинок  46 

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

60,84

150,00

-

-

За оренду приміщення 
за  грудень 2019р,січень 

2020р.. по рахунках 
№4(28.01.20р,№218(24.

12.19р.)

30,43

246,00-

496,00

-

-
Комiсiя банку за 

зарахування коштiв 

Комісія за вих перекази 
в нац. вал з 

використанням системи 
Клієнт-Банк на інші 

банки 

Комісія за користування 
пакетом послуг



18.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

19.03.2020

26.03.2020

28.02.2020

17.03.2020

27.02.2020

26.03.2020

41945568

4060482

41945568

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 59

51

Відділ культури 
національностей, 
релігій та туризму  

Городоцької міської 
ради Хмельницької 

області

Відділ культури 
національностей, 
релігій та туризму  

Городоцької міської 
ради Хмельницької 

області

Білогірська районна 
рада Хмельницької 

області

34

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

32

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

43

22

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Відділ культури 
національностей, 
релігій та туризму  

Городоцької міської 
ради Хмельницької 

області

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

33

Відділ культури 
національностей, 
релігій та туризму  

Городоцької міської 
ради Хмельницької 

області

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

41945568

41114556

96

30

100

10

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Відділ культури 
національностей, 
релігій та туризму  

Городоцької міської 
ради Хмельницької 

області

Відділ культури та 
туризму Чемеровецької 

селищної ради 
Хмельницької області

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

41945568

41945568

За оренду приміщення 
за березень 2020р. по 

рахунку №82 від  
16.03.20р.

-

-

За оренду приміщення 
за грудень 2019р., січень 
2020р. по договору №78 

від 01.11.17р. 

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 59

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 59

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 59

ЄСВ 22% нараховано на 
ФОП за березень 2020р. 

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця 

Центральна будинок 42  

1039,70-

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

30200, Хмельницька область, селище 
міського типу Білогіря, вулиця 

Шевченка, будинок  46 

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця 

Центральна будинок 42  

Відшкодування послуг за 
опалення приміщення за 

листопад-грудень 
2019р., січень-лютий 

2020р. по договору №78 
від 01.11.17р. 

Відшкодування 
земельного податку за 

2020р. по договору №78 
від 01.11.17р. 

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 59

Відшкодування послуг за 
опалення приміщення за 

березень 20р. по 
договору №78 від 

01.11.17р. 

За оренду приміщення 
за листопад-грудень 

2019р, січень 2020р.. по 
договору№34 від 

02.04.18р. 

3525,32

2809,05

496,00

За оренду приміщення 
за  лютий-березень 
2020р.. по рахунках 

№32(29.02.20р,№б/н(29
.03.20р.)

-

- 2079,40

141,24

360,00

346,33

240,00

1176,25

За оренду приміщення 
за лютий-березень 

2020р.. по договору 
№34 від 02.04.18р. 

ЄСВ 22% нараховано на 
ФОП за січень-лютий 

2020р.

-

-

-

-

-

Відділ культури та 
туризму Чемеровецької 

селищної ради 
Хмельницької області

39564228

39564228

41114556

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12



18.03.2020

18.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

20.02.2020

18.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

-

14167086

Комунальна установа 
Дунаєвецької міської 

ради "Міський 
культурно-мистецький, 
просвітницький центр"

21316109

1182500

Хмельницька філія 
Публічного 

акціонерного 
товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

35АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

21316109

21316109

Комунальна установа 
Дунаєвецької міської 

ради "Міський 
культурно-мистецький, 
просвітницький центр"

21316109

91

92

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

38

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

37

Комунальна установа 
Дунаєвецької міської 

ради "Міський 
культурно-мистецький, 
просвітницький центр"

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

29017, місто Хмельницький, вулиця 
Проскурівська, будинок 13

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

Відшкодування послуг за 
опалення, 

електроенергію за 
жовтень-грудень 2019р. 
по договору  №6/2018  

від 29.04.2018р.

За оренду приміщення 
за жовтень-грудень 
2019р. по договору  

№6/2018  від 
29.04.2018р. 

29017, місто Хмельницький, вулиця 
Проскурівська, будинок 13

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57
640,00

За друк вітань у газеті по 
рахунку №136 від  

30.10.2019р.  

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

4164,82

648,00

640,00

За телекомунікаційні 
послуги на  лютий 

2020р. по 
рахунку№683300000036

4058 від  31.01.2020р.  

1239,37-

-

Відшкодування послуг за 
електроенергію за січень 

2020р. по договору  
№6/2018  від 

29.04.2018р. (Рах. №2 
від 10.02.20р.)

За оренду приміщення 
за січень 2020р. (рах. 
№1 від 10.02.20р.)по 

договору  №6/2018  від 
29.04.2018р.

4236,14

-

-

-

-

-

-

За друк вітань у газеті по 
рахунку №129 від  

09.10.2019р. 

За телекомунікаційні 
послуги на  березень 

2020р. по 
рахунку№683300000036

4058 від  29.02.2020р. 

За друк вітань у газеті по 
рахунку №167 від  

19.12.2019р. 

За друк вітань у газеті по 
рахунку №142 від  

07.11.2019р. 

-

128,00

1401,50

412,85

552,00

2АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

14167086

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

1182500

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

14167086

Хмельницька філія 
Публічного 

акціонерного 
товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

Комунальна установа 
Дунаєвецької міської 

ради "Міський 
культурно-мистецький, 
просвітницький центр"

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

14167086

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

86

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

87

90

88

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50



19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

31.03.2020

14.02.2020

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр 

"Дунаєвецький вісник"

1792,00

672,00-

-

За друк вітань, статей у 
газеті по рахунку №270 

від 09.12.2019р. 

За друк вітань у газеті по 
рахунку №169 від 

20.12.2019р. 

За друк вітань у газеті по 
рахунку №156 від  

04.12.2019р. 

За друк вітань, статей у 
газеті по рахунку №255 

від 08.11.19р. 

720,00

5400,00

-

8112,00

864,00

-

-

-

-

1080,00

За друк вітань у газеті по 
рахунку №16 від 

28.02.2020р. 

За друк вітань у газеті по 
рахунку №71 від  

14.06.2019р. 

За друк вітань, статей у 
газеті по рахунку №20 

від 03.03.2020р. 

За друк вітань, статей у 
газеті по рахунку №17 

від 13.02.20р. 

За оренду приміщення 
за  січень 2020р. по 

рахунку №2 від 
12.02.2020р.

За друк вітань, статей у 
газеті по рахунку 

№284/1 від 19.12.19р. 

1944,00

4560,00

150,25

-

-

-

1944,00

-

14167086

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

14167086

14167086

21312583

14167086

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр 

"Дунаєвецький вісник"

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

84

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр 

"Дунаєвецький вісник"

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

21311715

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

107

89

103

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр 

"Дунаєвецький вісник"

21312583

21312583

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»

104

108

1

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

21312583

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр 

"Дунаєвецький вісник"

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

83

106

105

85

21312583

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр 

"Дунаєвецький вісник"
21312583

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

За друк вітань, статей у 
газеті по рахунку №152 

від 13.06.2019р. 

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50



27.02.2020

11.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

930,00

64

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

72

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

67

68

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

690,00

За оренду приміщення 
за  лютий 2020р. по 

рахунку №8 від 
11.03.2020р. 

-

-

-

-

790,00

740,00

За друк вітань у газеті по 
рахунку №2717 від  

05.12.19р. 

За друк вітань у газеті по 
рахунку №2542 від  

07.11.19р. 

За оренду приміщення 
за  грудень 2019р. по 

рахунку №58 від 
26.12.2019р. 

150,25

780,00

865,00

874,00

717,00

149,80

-

857,00

-

-

За друк вітань у газеті по 
рахунку №24 від  

16.01.20р. 

За друк вітань у газеті по 
рахунку №288 від  

13.02.20р. 

21311715

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

За друк вітань у газеті по 
рахунку №2650 від  

21.11.19р. 

За друк вітань у газеті по 
рахунку №2609 від  

14.11.19р. 

-

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48
-

За друк вітань у газеті по 
рахунку №450 від  

05.03.20р. 
-

71

-
Приватне підприємство 

"Редакція газети 
«Вперед»

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

21311715

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

21311715

21311715

21311715

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»

63

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

21311715

21311715

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48
62

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

За друк вітань у газеті по 
рахунку №2492 від  

31.10.19р. 

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»

11

70

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

21311715

21311715

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»
21311715

За друк вітань у газеті по 
рахунку №2716 від  

05.12.19р. 

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

21311715

69

25



19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

1050,00

1001,00

1248,00

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

1092,00

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

76АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

66

65
Приватне підприємство 

"Редакція газети 
«Вперед»

82

74

78АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

80

79

81АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

77

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

-

1092,00

-

-

-

798,00

1200,00

1165,50

952,00

1274,00

787,50

За друк вітань у газеті по 
рахунку №230 від 

19.12.2019р. 

-

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

За друк вітань у газеті по 
рахунку №172 від  

30.09.2019р. 
-

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

-

-

-

-

-

За друк вітань у газеті по 
рахунку №2748 від  

19.12.19р. 

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

2475606

2475606

2475606

2475606

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1
2475606

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

За друк вітань у газеті по 
рахунку №152 від  

03.09.2019р. 

За друк вітань у газеті по 
рахунку №206 від 

15.11.2019р. 

2475606

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

2475606

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

21311715

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

За друк вітань у газеті по 
рахунку №195 від 

05.11.2019р. 

За друк вітань у газеті по 
рахунку №237 від 

24.12.2019р. 

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

За друк вітань у газеті по 
рахунку №195 від 

05.11.2019р. 

За друк вітань у газеті по 
рахунку №2760 від  

23.12.19р. 

За друк вітань у газеті по 
рахунку №206 від  

25.11.2019р.

2475606

2475606

73

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

21311715

За друк вітань у газеті по 
рахунку №179 від 

11.10.2019р. 

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1



19.03.2020

08.01.2020

21.02.2020

18.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

2310,00

2250,00

Приватне підпиємство 
"Медіа-центр 

"Подільські вісті"

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Володимирська , будинок 92

21313714

21313714

21313714

2

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

Приватне підпиємство 
"Медіа-центр 

"Подільські вісті"

Приватне акціонерне 
товариство 

"КИЇВСТАР"

3

Приватне підпиємство 
"Медіа-центр 

"Подільські вісті"

Приватне підпиємство 
"Медіа-центр 

"Подільські вісті"

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний 58

60

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

21313714

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

56

600,00

75

2250,00-

-

-

2500,00

2250,00

-

-

-

За друк  інформації у 
газеті по рахунку №14 

від 17.01.20р. 

-

-

-

-

2600,00

2200,00

600,00

1713,25

500,00

-

Приватне акціонерне 
товариство 

"КИЇВСТАР"

Приватне підпиємство 
"Медіа-центр 

"Подільські вісті"

Приватне акціонерне 
товариство 

"КИЇВСТАР"

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Володимирська , будинок 92

2475606

21673832

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Володимирська , будинок 92

03113, місто Київ, вулиця 
Дегтярівська, будинок 53

03113, місто Київ, вулиця 
Дегтярівська, будинок 53

За друк  інформації у 
газеті по рахунку №59 

від 14.02.20р.  

За телекомунікаційні 
послуги на лютий 2020р. 

по рахунку №38-
24925131 від 
31.01.2020р  

За телекомунікаційні 
послуги на січень 2020р. 

по рахунку №38-
24925131 від 
31.12.2019р. 

За друк вітань у газеті по 
рахунку №223 від 

10.12.2019р. 

За друк  інформації у 
газеті по рахунку №111 

від 06.03.20р. 

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний 36

59

55

Приватне підпиємство 
"Медіа-центр 

"Подільські вісті"

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Володимирська , будинок 92

03113, місто Київ, вулиця 
Дегтярівська, будинок 53

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Володимирська , будинок 92

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Володимирська , будинок 92

За телекомунікаційні 
послуги на березень 

2020р. по рахунку 
№600146457 від 

29.02.2020р 

За друк  інформації у 
газеті по рахунку №866 

від 20.12.19р. 

За друк  інформації у 
газеті по рахунку №752 

від 07.11.19р. 

За друк  інформації у 
газеті по рахунку №873 

від 24.12.19р.  

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Володимирська , будинок 92

За друк  інформації у 
газеті по рахунку №777 

від 21.11.19р.  

21673832

21313714

21673832

21313714

54

57

Приватне підпиємство 
"Медіа-центр 

"Подільські вісті"

21313714



19.03.2020

19.03.2020

27.02.2020

17.03.2020

27.02.2020

18.03.2020

25.03.2020

27.02.2020

18.03.2020

3390,00

44

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

45

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

61

-

7025,63

6720,00

39466584

39466584

14175832

21313714

21313714

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

13

26

16

15

95

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Старосинявське 
видавничо-

поліграфічне мале 
підприємство "Офсет"

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«СКІФ-ПРЕС»

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«СКІФ-ПРЕС»

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«СКІФ-ПРЕС»

Приватне підпиємство 
"Медіа-центр 

"Подільські вісті"

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

14175832

14144547

Старосинявське 
видавничо-

поліграфічне мале 
підприємство "Офсет"

14144547

53

Приватне підпиємство 
"Медіа-центр 

"Подільські вісті"

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«ТЕСОРО-М»

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«ТЕСОРО-М»

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

-

6640,00

14737,49

-

-

-

-

-

4480,00

9195,32

3020,00

-

-

5010,00

30300, Хмельницька область, місто 
Ізяслав, вулиця Ковальська, будинок 3

За оренду приміщення 
за 

жовтень,грудень2019р, 
та відшкодування 

комунальних платежів 
за вересень, листопад 

2019р. по 
рах.№б/н(01.10.19р.; 

01.12.19р). 

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних витрат за 
лютий-березень2020р,. 

по рахунку  
№20/3(20.03.20). 

31400, Хмельницька область селище 
міського типу Стара Синява, вулиця 

Грушевського, будинок 56 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Володимирська , будинок 92

31400, Хмельницька область селище 
міського типу Стара Синява, вулиця 

Грушевського, будинок 56 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Володимирська , будинок 92

30300, Хмельницька область, місто 
Ізяслав, вулиця Ковальська, будинок 3

За оренду приміщення 
за січень 2020р,. по 

рахунках  №1, 
2(03.01.20).

За оренду приміщення 
за листопад-грудень 
2019р,. по рахунках  

№2/11(19.11.19), 
№25/12(26.12.19).

За оренду приміщення 
за листопад-грудень 

2019р, січень 2020р.. по 
договору №18 від 

01.05.2019р. 

За оренду приміщення 
за лютий-березень 

2020р.. по договору 
№18 від 01.05.2019р. 

За друк  інформації у 
газеті по рахунку №826 

від 06.12.19р.  

За друк  інформації у 
газеті по рахунку №768 

від 15.11.19р. 

14175832

За оренду приміщення 
за січень-березень 

2020р, та відшкодування 
комунальних платежів 

за грудень 2019р.,січень-
лютий 2020р по 

рахунках 
№7(02.01.20р),№24/03.0

2.20), №41(02.03.20) 

30300, Хмельницька область, місто 
Ізяслав, вулиця Ковальська, будинок 3



27.02.2020

17.03.2020

19.03.2020

27.02.2020

17.03.2020

17.03.2020

28.02.2020

28.02.2020

18.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю"Унів
ерсалсервіс - ТСЦ"

38045529

31500, Хмельницька область, селище 
міського типу Летичів, вулиця Юрія 

Савицького, будинок 25 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
Аудиторська фірма 

"Імона-аудит"

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

5516346

34256710

5516346 3472,00

3500,00

-
29001, Хмельницька область, місто 

Хмельницький , вулиця Проскурівська, 
будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

31500, Хмельницька область, селище 
міського типу Летичів, вулиця Юрія 

Савицького, будинок 25 
5516346

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

12
Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю"Унів
ерсалсервіс - ТСЦ"

34256710

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Летичівська меблева 

фабрика»

14

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

52

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

23500277

48

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

29

38045529

-

-

01030,  місто Київ, вулиця Пирогова, 
будинок 2 офіс 37

49

19

40

891,00

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата (орендна 

плата Білоус ОМ за 
липень-грудень 2019р., 
січень-березень 2020р) 

Військовий збір з інших 
доходів ніж 

зарплата(орендна плата 
Рендейко О.К за 

листопад-грудень 
2019р,січень 2020р) 

- 10420,00

239,25

225,00

2700,00

1650,00

550,00

100000,00

74,25

-

-

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

28

31

38045529

18

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Летичівська меблева 

фабрика»

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Летичівська меблева 

фабрика»

38045529 -

31500, Хмельницька область, селище 
міського типу Летичів, вулиця Юрія 

Савицького, будинок 25 

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних  платежів 
за лютий 2020р по 
договору №19 від 

01.04.2017р. 

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

За аудиторські послуги 
по рах. №45 від 

31.01.2020р. 

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата (орендна 
плата Рендейко О.Кза 

листопад, грудень 
2019р., січень 2020р)

Військовий збір з інших 
доходів ніж 

зарплата(орендна плата 
БілоусОМ за липень-

грудень 2019р, січень-
березень 2020р) 

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

30100, Хмельницька область, місто 
Нетішин, проспект Незалежності, 

будинок 11 офіс 201

38045529

Військовий збір з інших 
доходів ніж зарплата 

(орендна плата Коваль 
МЛ за листопад-грудень 
2019р,січень-березень 

2020р) 

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

-

-

За оренду приміщення 
за березень 2020р. по 

рахунку №95(01.03.20р), 

-

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних  платежів 
за березень 2020р по 

договору №19 від 
01.04.2017р.  

За оренду приміщення 
за грудень 2019р, за 

січень-лютий 2020р. по 
рахунках №523( 

01.12.19р), 
№2(02.01.20р), 

№50(01.02.20р). 

-

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних платежів 
за листопад-грудень 

2019р., січень 2020р по 
договору №19 від 

01.04.2017р.  

30100, Хмельницька область, місто 
Нетішин, проспект Незалежності, 

будинок 11 офіс 201



18.03.2020

27.02.2020

27.02.2020

26.03.2020

26.03.2020

27.02.2020

28.04.2020

29.04.2020

29.04.2020

12.05.2020

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

14305909

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

11

5 35805541

38045529

38045529

118

bn

14305909

14305909

bn

-14305909

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

42,00

-

15,21

38045529

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Комiсiя банку за 
зарахування коштiв на 
СКР працiвникiв ПП"За 

конкретні справи"

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

-

-

16905,00

850,66

150,00

0,68

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

8

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

38045529

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

99

-
29001, Хмельницька область, місто 

Хмельницький , вулиця Проскурівська, 
будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

99.

9

41 -

-

- 1701,32

2871,00

70,88

141,76

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

38045529

Хмельницький 
кооперативний 
торговельно-

економічний інститут

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ 
"Укрексімбанк", 

поточний

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата (орендна 

плата Коваль М Л за 
листопад,грудень 

2019р., січень-березень 
2020р) 

ПДФО утримано із 
зарплати за  березень 

2020р. 

Комісія за вихідні 
перекази в національній 
валюті з використанням 

системи Клієнт-Банк 

Військовий збір 
утримано із зарплати за 

березень  2020р. 

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Військовий збір 
утримано із зарплати за 

січень-лютий  2020р. 

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

-

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

ПДФО утримано із 
зарплати за  січень-

лютий 2020р. 

Комiсiя банку за 
зарахування коштiв на 
СКР працiвникiв ПП"За 

конкретні справи" 

Комісія за користування 
пакетом послуг

За оренду приміщення 
за жовтень-грудень 

2019р.,січень-березень 
2020р. по договору №39 
від 04.01.19р., №39 від 

02.01.2020р. 

29013, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Камянецька, 

будинок  3
-



13.05.2020

13.05.2020

28.05.2020

28.05.2020

26.05.2020

24.06.2020

26.06.2020

26.06.2020

06.05.2020

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

60,00

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 59

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

Відшкодування послуг за 
опалення приміщення за  

квітень 2020р. по 
договору №78 від 

01.11.17р. 

Інші платежі (погашення  
витрат по авансовому 

звіту) 

46

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

14305909
01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 

будинок 9 

Комiсiя банку за 
зарахування коштiв на 

СКР працiвникiв 

14305909

Комісія за користування 
пакетом послуг 

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

14305909

14305909

14305909

bn

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

16

Комісія за користування 
пакетом послуг 

12

13

bn

41945568

14305909

14305909

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

14305909

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

-

-

-

-

Комiсiя банку за 
зарахування коштiв на 

СКР працiвникiв 

-

-

-

-

-

15,21

15,21

85,00

0,68

150,00

171,04

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Відділ культури 
національностей, 
релігій та туризму  

Городоцької міської 
ради Хмельницької 

області

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

120

bn

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

bn

9,00

Комісія за вихідні 
перекази в національній  
валюті з використанням 
системи Клієнт-Банк на 

інші банки  

Комісія за вихідні 
перекази в національній 
валюті з використанням 

системи Клієнт-Банк 

Комiсiя банку за 
зарахування коштiв на 

СКР працiвникiв

150,00



28.04.2020

26.05.2020

09.06.2020

16.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

07.04.2020

06.05.2020

03.06.2020

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

519,64

519,64

1039,28

519,64

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

29017, місто Хмельницький, вулиця 
Проскурівська, будинок 13

29017, місто Хмельницький, вулиця 
Проскурівська, будинок 13

29017, місто Хмельницький, вулиця 
Проскурівська, будинок 13

ЄСВ 22% нараховано на 
ФОП за квітень 2020р. 

4236,17

ЄСВ 22% нараховано на 
ФОП за травень 2020р. 

ЄСВ 22% донараховано 
на ФОП  сумісника за 

червень 2020р. 

За телекомунікаційні 
послуги на травень 

2020р. по 
рахунку№683300000036

4058 від  30.04.2020р.  

39564228

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

39564228

-

110

39564228

22

Хмельницька філія 
Публічного 

акціонерного 
товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

39564228

1182500

1182500

119 1182500

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Хмельницька філія 
Публічного 

акціонерного 
товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

19

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

4236,17

213,06

-

-

-

-

-

-

-

4236,17

39564228

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

39564228

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

Хмельницька філія 
Публічного 

акціонерного 
товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

-

24

27

26

20

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

116

За телекомунікаційні 
послуги на червень 

2020р. по 
рахунку№683300000036

4058 від  31.05.2020р. 

За телекомунікаційні 
послуги на квітень 
2020р. по рахунку 

№6833000000364058 від  
31.03.2020р. 

ЄСВ 22% нараховано на 
ФОП за червень 2020р. 

519,64

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

Штраф за несвоєчасну 
сплату ЄСВ 22%  за 

січень 2020р. Згідно 
рішення 

№0082925805/341 від 
02.06.2020р.

ЄСВ 22% донараховано 
на ФОП  сумісника за 

квітень- травень 2020р. 



07.04.2020

15.05.2020

09.06.2020

23.06.2020

24.06.2020

23.06.2020

09.04.2020

09.04.2020

23.06.2020

Приватне акціонерне 
товариство 

"КИЇВСТАР"

28

14175832

47,85

03113, місто Київ, вулиця 
Дегтярівська, будинок 53

600,00

600,00

4480,00

-

За телекомунікаційні 
послуги на квітень 
2020р. по рахунку 
№600202745 від 

31.03.2020р  

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних витрат за 
квітень-червень 2020р,. 

по рахунку  
№23/6(23.06.20). 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Летичівська меблева 

фабрика»

21673832

30300, Хмельницька область, місто 
Ізяслав, вулиця Ковальська, будинок 3

14

03113, місто Київ, вулиця 
Дегтярівська, будинок 53

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

39 5516346

31400, Хмельницька область селище 
міського типу Стара Синява, вулиця 

Грушевського, будинок 56 

21673832

-

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

31500, Хмельницька область, селище 
міського типу Летичів, вулиця Юрія 

Савицького, будинок 25 

21673832
03113, місто Київ, вулиця 
Дегтярівська, будинок 53

38045529

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

112

37

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

47

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

6908,00

-

-

-

-

-

-

900,00

600,00

4382,58

111

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

21
Приватне акціонерне 

товариство 
"КИЇВСТАР"

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«СКІФ-ПРЕС»

Старосинявське 
видавничо-

поліграфічне мале 
підприємство "Офсет"

38045529

38045529

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

14144547

Приватне акціонерне 
товариство 

"КИЇВСТАР"

За телекомунікаційні 
послуги на червень 
2020р. по рахунку 
№601742979 від 

31.05.2020р  

109

За оренду приміщення 
за  травень-червень 
2020р.. по договору 

№18 від 01.05.2019р.

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних  платежів 
за квітень-травень 

2020р. по договору №19 
від 01.04.2017р.  

Військовий збір з інших 
доходів ніж 

зарплата(орендна плата 
Коваль М.Л. за травень 

2020р) 

За телекомунікаційні 
послуги на травень 
2020р. по рахунку 
№600237787 від 

30.04.2020р 

75,00

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата (орендна 
плата Рендейко О.К. за 

лютий 2020р) 

-

Військовий збір з інших 
доходів ніж 

зарплата(орендна плата 
Рендейко О.К за лютий 

2020р) 



24.06.2020

23.06.2020

24.06.2020

14.04.2020

28.04.2020

28.04.2020

26.05.2020

26.05.2020

23.06.2020

115

17

42

38

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

-

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56
-

Військовий збір 
утримано із зарплати за  

травень  2020р. 

425,16

-

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

38045529

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

43

114.

113

38045529

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Військовий збір з інших 
доходів ніж зарплата 

(орендна плата 
Рендейко О.К за 

березень-квітень 2020р) 

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата(орендна 
плата Коваль М.Л. за 

травень 2020р) 

38045529

38045529

ПДФО утримано із 
зарплати за  травень 

2020р.

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

38045529

18

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

38045529

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

38045529

150,00

-

-

35,43

-

574,20

-

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

30

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

38045529

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

38045529

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

-

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата(орендна 
плата Рендейко О.К. за 
березень-квітень 20р) 

ПДФО утримано із 
зарплати за  квітень 

2020р. 

1800,00

35,43

Адміністративний збір за 
проведення державної 

реєстрації ЮО,ФО-
підприємців та ГФ.

425,16

35,43
Військовий збір 

утримано із зарплати за  
червень  2020р. 

Військовий збір 
утримано із зарплати за 

квітень  2020р. 

-

630,00



23.06.2020

23.06.2020

22.07.2020

07.07.2020

08.07.2020

06.08.2020

23.09.2020

05.08.2020

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

774

68

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

52

50

51

618

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Хмельницький 
кооперативний 
торговельно-

економічний інститут

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

38045529

630,00

630,00

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Військовий збір з 
інших доходів ніж 
зарплата(орендна 

плата Коваль МЛ за 
серпень-вересень 

20р) 

38045529

8452,50

Адміністративний збір 

38045529

38045529

Адміністративний збір

Військовий збір з 
інших доходів ніж 
зарплата(орендна 
плата БілоусОМ за 
квітень-вересень 

2020р) 

Адміністративний збір 

425,16

630,00

3804552931

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

33 35805541
АТ 

"Укрексімбанк", 
поточний

Військовий збір з 
інших доходів ніж 
зарплата(орендна 

плата Коваль МЛ за 
червень-липень 

2020р) 

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

-

9,90

-

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

29013, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Камянецька, 

будинок  3

38045529

38045529

-

-

-

-

-

-

За оренду приміщення 
за квітень-червень 
2020р. по договору  

№39 від 02.01.2020р. 

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

95,70

95,70

ПДФО утримано із 
зарплати за  червень 

2020р. 



24.09.2020

06.08.2020

28.09.2020

28.07.2020

27.08.2020

28.09.2020

28.07.2020

27.08.2020

28.09.2020

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

39564228

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

808

787

616

811

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

55

668

39564228

810

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

54

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

39564228

39564228

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

38045529

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

671

ЄСВ 22% 
донараховано на ФОП  

сумісника за липень 
2020р. 

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

ЄСВ 22% нараховано 
на ФОП за вересень 

2020р. 

ЄСВ 22% 
донараховано на ФОП  
сумісника за серпень 

2020р. 

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12
-

38045529

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

550,00

519,64

519,64

35,43

35,43

37,50
29001, Хмельницька область, місто 

Хмельницький , вулиця Проскурівська, 
будинок  56

225,00

-

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

38045529

38045529

Військовий збір з 
інших доходів ніж 
зарплата(орендна 

плата Рендейко О.К 
за серпень-вересень 

2020р) 

-

550,00

-

-

-

Військовий збір з 
інших доходів ніж 
зарплата(орендна 

плата Рендейко О.К 
за травень-липень 

20р) 

Військовий збір 
утримано із зарплати 

за  липень  2020р. 

Військовий збір 
утримано із зарплати 
за  серпень  2020р. 

ЄСВ 22% 
донараховано на ФОП  
сумісника за вересень 

2020р. 

-

38045529 -

Військовий збір 
утримано із зарплати 
за  вересень  2020р. 

-

225,00



28.07.2020

27.08.2020

25.08.2020

02.09.2020

16.09.2020

16.09.2020

17.08.2020

18.09.2020

23.09.2020

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю"Інф
ормаційне агенство 

"ХМ-ІНСАЙД"

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Інститутська , будинок 14/2

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

683

736

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Інститутська , будинок 14/2

43467542

770

739

631

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

742

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

31000, Хмельницька область, місто 
Красилів, вулиця Грушевського, 

будинок 84

31000, Хмельницька область, місто 
Красилів, вулиця Грушевського, 

будинок 84

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"3НЕТ"

32685065

53

670

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

642

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Інститутська , будинок 14/2

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 36

43467542

43467542

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
Редакція газети 
"НАШЕ МІСТО"

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 36

37347474

37347474

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю"Інф
ормаційне агенство 

"ХМ-ІНСАЙД"

32685065

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
Редакція газети 
"НАШЕ МІСТО"

За доступ та 
підключення до 
мережі 3НЕТ по 

рахунку №1-10937 від 
17.08.2020р.

За виготовлення та 
розміщення  

інформаційних 
матеріалів по рах. №3-

п від 01.09.2020р. 

За друк   вітання в 
газеті по рах. №548 

від 15.09.2020р. 

За друк   вітання в 
газеті по рах. №569 

від 22.09.2020р.

-

-

За виготовлення та 
розміщення  

інформаційних 
матеріалів по рах. №4-

п від 15.09.2020р. 

За доступ до мережі 
3НЕТ за вересень 

20р.по рахунку №2-
10937 від 17.09.2020р. 

39564228

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

ЄСВ 22% нараховано 
на ФОП за липень 

2020р.
39564228

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

-

-

-

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

ЄСВ 22% нараховано 
на ФОП за серпень 

2020р. 
-

-

-

За виготовлення та 
розміщення  

інформаційних 
матеріалів по рах. №2-

п від 20.08.2020р. 

519,64

2800,00

300,00

1809,00

640,00

519,64

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю"Інф
ормаційне агенство 

"ХМ-ІНСАЙД"

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"3НЕТ"

-

2200,00

1800,00

2682,50



25.08.2020

06.08.2020

25.08.2020

18.09.2020

23.09.2020

18.08.2020

04.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

32300, Хмельницька область, місто 
Шепетівка , вулиця 

старокостянтинівське шосе, будинок  9

32300, Хмельницька область, місто 
Шепетівка , вулиця 

старокостянтинівське шосе, будинок  9

32300, Хмельницька область, місто 
Шепетівка , вулиця 

старокостянтинівське шосе, будинок  9

32300, Хмельницька область, місто 
Шепетівка , вулиця 

старокостянтинівське шосе, будинок  9

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Володимирська , будинок 92

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Володимирська , будинок 92

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

776 21313714

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Шепетівський 

вісник"

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Шепетівський 

вісник"

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Шепетівський 

вісник"

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Володимирська , будинок 92

657

21313714

32100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

Приватне підпиємство 
"Медіа-центр 

"Подільські вісті"

695

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Шепетівський 

вісник"

634

608

643

2475693

2475693

743

779

778

2475693

21313714

21313714

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»
21311715

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Володимирська , будинок 92

2475693

За друк  інформації у 
газеті по рахунку 

№368 від 25.08.20р. 

За друк  вітань у газеті 
по рахунку №874 від  

25.08.20р. 

За друк  інформації у 
газеті по рахунку 

№262 від 19.06.20р.

За друк  інформації у 
газеті по рахунку 

№394 від 01.09.20р.  

За друк  інформації у 
газеті по рахунку 

№431 від 23.09.20р. 

5360,00

11250,00

9900,00

-

-

-

За друк вітань у газети 
по рахунку №163 від 

14.08.2020р. 
4220,00

-

-

5138,00

-

-

-

-

1284,00

4050,00

9000,00

За друк вітань у газети 
по рахунку №180 від 

25.08.2020р.

За друк вітань у газети 
по рахунку №205 від 

22.09.2020р. 

За друк вітань у газети 
по рахунку №207 від 

22.09.2020р. 

15040,00

Приватне підпиємство 
"Медіа-центр 

"Подільські вісті"

Приватне підпиємство 
"Медіа-центр 

"Подільські вісті"

Приватне підпиємство 
"Медіа-центр 

"Подільські вісті"



29.09.2020

06.08.2020

19.08.2020

25.08.2020

27.08.2020

04.09.2020

23.09.2020

06.08.2020

06.08.2020

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

32300, Хмельницька область, місто 
Шепетівка , вулиця 

старокостянтинівське шосе, будинок  9

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

30000, Хмельницька область, місто 
Славута , вулиця Миру, будинок  102А

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 7

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 7

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 7

611
32000, Хмельницька область, місто 

Городок, вулиця Грушевського, 
будинок 57

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

697

667

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Життя 

Старокостянтинівщи
ни"

2475606

2475658

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

14167086

814

612

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
Трудівник Полісся" 

Сьогодні"

639
30000, Хмельницька область, місто 

Славута , вулиця Миру, будинок  102А

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Життя 

Старокостянтинівщи
ни"

2475658655

760

699

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

14167086

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Шепетівський 

вісник"

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Життя 

Старокостянтинівщи
ни"

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
Трудівник Полісся" 

Сьогодні"

14146150

14146150

14146150

2475693

За друк вітань у газеті 
по рахунку №476 від  

21.09.2020р. 

За друк вітань у газеті 
по рахунку №51 від  

19.06.2019р.  

За друк вітань у газети 
по рахунку №213 від 

28.09.2020р.

-

2520,00

1137,50

1071,00

972,00

2828,00

6289,38

2170,00

8554,00

7644,00

-

-

-

-

-

-

За друк вітань у газеті 
по рахунку №407 від  

26.08.2020р. 

-

-

За друк вітань у газеті 
по рахунку №395 від  

18.08.2020р. Без ПДВ.

За друк вітань у газеті 
по рахунку №154 від 

17.08.2020р. 

За друк вітань у газеті 
по рахунку №160 від 

25.08.2020р. 

За друк вітань у газеті 
по рахунку №52 від  

22.06.2019р.  

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

За друк вітань у газеті 
по рахунку №100 від  

23.06.2020р.



19.08.2020

04.09.2020

14.08.2020

19.08.2020

25.08.2020

25.08.2020

23.09.2020

01.09.2020

18.08.2020 633

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

636

30600, Хмельницька обл.,селище 
міського типу Теофіполь, ВУЛИЦЯ 

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 
будинок 9

 Хмельницька область, місто Камянець 
Подільський, площа Вірменський 

ринок, будинок 6

Приватне 
підприємство 

"Редакція 
газети"Життя 

Теофіпольщини"

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»

Приватне 
підприємство"Редакц

ія газети"Зоря 
Надгориння" 

Приватне 
підприємство"Медіа-

центр"Край 
Камянецький"

 Хмельницька область, місто Камянець 
Подільський, площа Вірменський 

ринок, будинок 6

630
Приватне підприємство 

"Редакція газети 
«Вперед»

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний
659

781

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

640

696

679

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

658

Приватне 
підприємство 

"Реданція 
газети"Летичівська 

газета"

Приватне 
підприємство"Редакц

ія газети"Зоря 
Надгориння" 

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

Приватне 
підприємство"Медіа-

центр"Край 
Камянецький"

2475687
30300, Хмельницька область, місто 

Ізяслав, вулиця Шевченка, будинок 10

Приватне 
підприємство"Редакц

ія газети"Зоря 
Надгориння" 

2475799

2475687

21311715

2475782

2475629

2475629

21311715

30300, Хмельницька область, місто 
Ізяслав, вулиця Шевченка, будинок 10

2475687

31500, Хмельницька область, селище 
міського типу Летичів, вулиця Героїв 

Крут, будинок 2

30300, Хмельницька область, місто 
Ізяслав, вулиця Шевченка, будинок 10

За друк вітань у газеті 
по рахунку №618 від  

18.06.20р.

За друк вітань у газеті 
по рахунку №621 від 

17.08.2020р.

За друк вітань у газеті 
по рахунку №781 від  

17.08.20р. 

За друк вітань у газеті 
по рахунку №66 від 

18.08.2020р. 

За друк вітань у газеті 
по рахунку №68 від  

17.08.2020р. 

За друк вітань у газеті 
по рахунку №52 від 

17.08.2020р.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1580,00

4018,00

2160,00

7672,00

890,00

4858,00

3640,00

4004,00

1370,00

За друк вітань у газеті 
по рахунку №69 від 

26.08.2020р. 

За друк вітань у газеті 
по рахунку №69 від 

23.09.2020р.

За друк вітань у газеті 
по рахунку №56 від 

26.08.2020р.



23.09.2020

06.08.2020

23.09.2020

25.08.2020

27.08.2020

24.09.2020

25.08.2020

23.09.2020

29.09.2020

666

660

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

661

2475664

Приватне 
підприємство"Медіа-

центр"Край 
Камянецький"

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Укрексімбанк" 
м. Київ, поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

763

610

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Життя і слово"

АТ "Укрексімбанк" 
м. Київ, поточний

769

30100, Хмельницька область, місто 
Нетішин, проспект Незалежності, 

будинок 31

Хмельницька область, селище міського 
типу Білогіря, вулиця Шевченка, 

будинок 46

30100, Хмельницька область, місто 
Нетішин, проспект Незалежності, 

будинок 31

790

759
 Хмельницька область, селище 

міського типу Нова Ушиця, вулиця  
Подільська, будинок 22

2475635

2475635816

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Наддністрянська 

правда"

Приватне 
підприємство  

"Нетішинський 
вісник"

Приватне 
підприємство  

"Нетішинський 
вісник"

2475664

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Життя і слово"

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Наддністрянська 

правда"

21324617

2475629

Приватне 
підприємство  

"Нетішинський 
вісник"

21324617

21324617

Хмельницька область, селище міського 
типу Білогіря, вулиця Шевченка, 

будинок 46

 Хмельницька область, місто Камянець 
Подільський, площа Вірменський 

ринок, будинок 6

2475606

 Хмельницька область, селище 
міського типу Нова Ушиця, вулиця  

Подільська, будинок 22

30100, Хмельницька область, місто 
Нетішин, проспект Незалежності, 

будинок 31

За друк вітань у газеті 
по рахунку №99 від  

23.06.2020р. 

За друк вітань, 
інформації, статті у 

газеті по рахунку 
№122 від 21.09.2020р. 

За друк вітань, 
інформації, статті у 

газеті по рахунку №22 
від 17.08.2020р.

За друк вітань, 
інформації, статті у 

газеті по рахунку №24 
від 26.08.2020р.

За друк вітань, 
інформації, статті у 

газеті по рахунку №38 
від 22.09.2020р. 

За друк вітань, 
інформації, статті у 

газеті по рахунку №98 
від 18.08.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№104 від  
21.09.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№108 від  
29.09.2020р. 

-

-

-

-

-

-

-

6707,04

8692,00

-

-

1740,00

3245,00

900,00

2600,00

2344,16

1137,50

За друк вітань у газеті 
по рахунку №89 від 

22.09.2020р. 

АТ "Укрексімбанк" 
м. Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

4900,00



06.08.2020

04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

19.08.2020

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

708

21312583

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"ВІСНИК 

ДЕРАЖНЯНЩИНИ"

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

701

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр 

"Дунаєвецький вісник"

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр 

"Дунаєвецький вісник"

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

702

689

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр 

"Дунаєвецький вісник"

690

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр 

"Дунаєвецький вісник"

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

613

2475606703

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

637

688

32200, Хмельницька область, місто 
Деражня, вулиця Миру, будинок 77

2475606

2475776

2475606

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр 

"Дунаєвецький вісник"

21312583

21312583

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

21312583

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

21312583

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№146 від 26.08.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№147 від 26.08.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№148 від 11.06.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№111 від 22.06.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№135 від  
27.08.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№136 від  
27.08.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№136 від 14.08.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№138 від  
27.08.2020р. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1080,00

1080,00

2047,50

1200,00

3965,36

1557,00

1950,00

4320,00

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№138 від 12.08.2020р. 

1200,00



04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

23.09.2020

24.09.2020

04.09.2020

23.09.2020

04.09.2020

25.09.2020

711

713

780

707
32200, Хмельницька область, місто 
Деражня, вулиця Миру, будинок 77

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

30500, Хмельницька область, місто 
Полонне, вулиця Лесі Українки, 

будинок 103

32200, Хмельницька область, місто 
Деражня, вулиця Миру, будинок 77

2475776

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

30500, Хмельницька область, місто 
Полонне, вулиця Лесі Українки, 

будинок 103

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

Приватне 
підприємство 

Редакція газети 
"Новий шлях"

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

Приватне 
підприємство 

Редакція газети 
"Новий шлях"

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр 

"Дунаєвецький вісник"

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"ВІСНИК 

ДЕРАЖНЯНЩИНИ"

793

706

799

712

764

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"ВІСНИК 

ДЕРАЖНЯНЩИНИ"

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

2475606

2475606

2475606

21312583

2475747

2475747

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

2475606

2475776

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№150 від  
03.09.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№155 від 26.08.2020р.

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№161 від  
21.09.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№165 від  
21.09.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№172 від 22.09.2020р.

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№186 від 23.09.2020р. 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 11284,00

2340,00

4315,00

5350,00

10284,54

2419,20

9895,00

1926,00

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№170 від  
14.08.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№151 від  
03.09.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№179 від 26.08.2020р. 

3276,00



23.09.2020

29.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

18.09.2020

18.09.2020

18.09.2020

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

698

2475747

14167086

14167086

710

709

750

775
30500, Хмельницька область, місто 

Полонне, вулиця Лесі Українки, 
будинок 103

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

Приватне 
підприємство 

Редакція газети 
"Новий шлях"

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

14167086

14167086

2475799

Приватне 
підприємство 

"Реданція 
газети"Летичівська 

газета"

749

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

Приватне 
підприємство 

Редакція газети 
"Новий шлях"

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

748

704

817

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

14167086

2475747

14167086

30500, Хмельницька область, місто 
Полонне, вулиця Лесі Українки, 

будинок 103

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

31500, Хмельницька область, селище 
міського типу Летичів, вулиця Героїв 

Крут, будинок 2

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№74 від  26.08.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№220 від 29.09.2020р.

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№65 від  18.08.2020р.  

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№214 від 22.09.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№81 від  15.09.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№71 від  25.08.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№72 від  25.08.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№83 від  15.09.2020р. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2990,00

1560,00

10010,00

1377,00

1377,00

5200,00

5200,00

3187,00

2356,00

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№82 від  15.09.2020р. 



18.09.2020

19.08.2020

23.09.2020

18.09.2020

29.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

25.08.2020

24.09.2020

 Хмельницька область, селище 
міського типу Нова Ушиця, вулиця  

Подільська, будинок 22

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

31500, Хмельницька область, селище 
міського типу Летичів, вулиця Героїв 

Крут, будинок 2

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

 Хмельницька область, селище 
міського типу Нова Ушиця, вулиця  

Подільська, будинок 22

747

746

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

Приватне 
підприємство 

"Реданція 
газети"Летичівська 

газета"

2475635

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

818

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

766

638

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Наддністрянська 

правда"

762 14167086

14167086

791

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Наддністрянська 

правда"

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

654

761

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

Приватне 
підприємство 

"Реданція 
газети"Летичівська 

газета"

2475635

2475799

14167086

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№86 від  29.09.2020р.

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№87 від  22.09.2020р.  

14167086

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№88 від  22.09.2020р.  

2475799
31500, Хмельницька область, селище 
міського типу Летичів, вулиця Героїв 

Крут, будинок 2

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№89 від  25.08.2020р. 

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№94 від  24.09.2020р.  
14167086

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№86 від  18.09.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№84 від  15.09.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№85 від  17.08.2020р. 

-

-

-

-

-

3185,00

4480,00

2140,00

2600,00

4690,00

- 848,00

4550,00

900,00

-

-

-

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№85 від  22.09.2020р. 

2304,00



29.09.2020

10.09.2020

01.09.2020

23.09.2020

01.09.2020

25.09.2020

04.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

767 2475641

680

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 
"СІЛЬСЬКІ НОВИНИ 

ПЛЮС"

2475641

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57
815

32500, Хмельницька обл.,  селище 
міського типу Віньківці, ВУЛИЦЯ 

ГАГАРІНА, будинок 7

Інформаційно-
аналітичний 

тижневик РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ "ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ"

705

796

29000,  місто Хмельницький, вулиця 
Соборна, будинок 1/1

08132, Київська область, Києво-
Святошинський район,  селище 

Вишневе, вулиця 
Машинобудівників будинок11 

квартира 18

22778852

22778852

Інформаційно-
аналітичний 

тижневик РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ "ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ"

682

Приватне 
підпиємство "Студія 

Арті"

33072014

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Перший 
інвестиційний банк 

", поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

14167086

784

782

731

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 
"СІЛЬСЬКІ НОВИНИ 

ПЛЮС"

Інформаційно-
аналітичний 

тижневик РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ "ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ"

35772506

22778852

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 
"СІЛЬСЬКІ НОВИНИ 

ПЛЮС"

За друк публікацій, 
статей, вітань у газеті 
по рахунку №293 від 

22.09.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№98 від  29.09.2020р.

30400, Хмельницька область, місто 
Шепетівка , вулиця Чкалова, будинок 1

30400, Хмельницька область, місто 
Шепетівка , вулиця Чкалова, будинок 1

30400, Хмельницька область, місто 
Шепетівка , вулиця Чкалова, будинок 1

32500, Хмельницька обл.,  селище 
міського типу Віньківці, ВУЛИЦЯ 

ГАГАРІНА, будинок 7

32500, Хмельницька обл.,  селище 
міського типу Віньківці, ВУЛИЦЯ 

ГАГАРІНА, будинок 7

За друк інформації, 
вітань, статей  у газеті 

по рахунку №48 від 
14.08.2020р.

2475641

За друк публікацій, 
статей, вітань у газеті 
по рахунку №241 від 

24.08.2020р. 

За друк публікацій, 
статей, вітань у газеті 
по рахунку №292 від 

22.09.2020р. 

За друк пакетів по 
рахунку №333 від 

24.09.2020р. 

За друк інформації, 
вітань, статей  у газеті 

по рахунку №57 від 
27.07.2020р.

За друк інформації, 
вітань, статей  у газеті 

по рахунку №79 від 
21.09.2020р.

-

-

-

-

-

-

- 8200,00

6508,32

5096,00

-

1734,00

2717,00

12122,55

40200,00

5651,80

2142,00

За друк інформації, 
вітань, статей по 

рахунку 83 від 
01.09.2020р. 

-

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети "Є"



23.09.2020

28.09.2020

23.09.2020

17.08.2020

10.09.2020

25.08.2020

23.09.2020

25.08.2020

23.09.2020

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

785

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
Трудівник Полісся" 

Сьогодні"

Інформаційно-
аналітичний 

тижневик РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ "ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ"

30400, Хмельницька область, місто 
Шепетівка , вулиця Чкалова, будинок 1

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

632

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" 
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

"ПРИБУЗЬКА ЗОРЯ"

2475658

Приватне 
підприємство  

"Редакція газети 
"Колос"

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
Редакція газети 
"НАШЕ МІСТО"

2475782

656

783

807

653

777

Приватне 
підприємтсво 

"Редакція 
газети"Життя 

Теофіпольщини"

Приватне 
підприємтсво 

"Редакція 
газети"Життя 

Теофіпольщини"

718

768
31100, Хмельницька область, селище 

міського типу  Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, будинок 48

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»
21311715

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

2475782

32685065

21311715

2475670

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»

22778852

2475718

За друк публікацій, 
статей, вітань у газеті 
по рахунку №294 від 

22.09.2020р.

За друк статей,  вітань 
у газеті по рахунку №8 

від 22.09.2020р. 

За друк статті та 
інформація на сайті 

по рах. №534 від 
08.09.2020р. 

30600, Хмельницька обл.,селище 
міського типу Теофіполь, ВУЛИЦЯ 

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 
будинок 9

31400, Хмельницька область,селище 
міського типу Стара Синява, вулиця 

Грушевського, будинок 56

За друк статті у газеті 
по рахунку №647 від 

25.08.2020р.

За друк статей, 
вітань,інформації по 

рах. №105 від 
17.08.2020р.

За друк статей,  вітань 
у газеті по рахунку 

№187 від 21.09.2020р. 

30600, Хмельницька обл.,селище 
міського типу Теофіполь, ВУЛИЦЯ 

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 
будинок 9

 31363, Хмельницька область, 
Хмельницький район, село Ружичанка, 

ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 29

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

30000, Хмельницька область, місто 
Славута , вулиця Миру, будинок  102А

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 36

За друк статті у газеті 
по рахунку №875 від  

25.08.20р. 

За друк статті у газеті 
по рахунку №932 від  

21.09.20р.

За друк статті у газеті 
по рахунку №717 від 

23.09.2020р. 

-

-

-

-

-

2100,00

4005,00

7147,60

4836,00

-

7056,00

4900,00

2678,00

5340,00

6000,00

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

-

-

-



25.09.2020

28.09.2020

16.09.2020

10.09.2020

10.09.2020

22.09.2020

06.08.2020

17.09.2020

05.08.2020

805

755

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

797 32680030

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Продюсерський 

центр "ЕКСКЛЮЗИВ"

30200, Хмельницька область, селище 
міського типу Білогіря, вулиця 

Шевченка, будинок  46 

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Білогірська районна 
рада Хмельницької 

області

721

31400, Хмельницька область селище 
міського типу Стара Синява, вулиця 

Грушевського, будинок 56 

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

29013, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Камянецька, 

будинок  66 офіс 301

31200, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця 
Грушевського, будинок  22 

30156363

37347762

21311715

4060482

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

Старосинявське 
видавничо-

поліграфічне мале 
підприємство "Офсет"

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Відділ освіти, молоді, 
спорту Ізяславської 

райдержадміністрації

Відділ освіти, молоді, 
спорту Ізяславської 

райдержадміністрації

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

737

63 14144547

720

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

620

740

Білогірська районна 
рада Хмельницької 

області

Новоушицька 
селищна рада

38072710

4060482

Старокостянтинівськ
е Районне споживче 

товариство

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»

38072710
30300, Хмельницька область, місто 

Ізяслав, вулиця Подільська, будинок  1

30200, Хмельницька область, селище 
міського типу Білогіря, вулиця 

Шевченка, будинок  46 

 32600, Хмельницька обл.,  селище 
міського типу Нова Ушиця, вулиця 

ПОДІЛЬСЬКА, будинок 12  

За оренду приміщення 
за  липень, серпень, 
вересень 2020р. по 

рахунку №12 від 
11.09.2020р.

За надання 
інформаційніх послуг 
по рахунку №76 від 

08.09.2020р. 

За оренду залів у СК 
(Слобдка,Браїлівка,Ку

ча,Березівка) 

30300, Хмельницька область, місто 
Ізяслав, вулиця Подільська, будинок  1

За оренду приміщення 
за  липень-вересень 
2020р.. по договору 

№18 від 01.05.2019р. 

За оренду приміщення 
за  квітень-липень 
2020р.. по рахунку 

№91(04.08.20р

За оренду приміщення 
будинку творчості по 

рах. №б/н від 
10.09.2020р. 

За оренду приміщення 
за  вересень 2020р.. 
по рахунку №105  від 

22.09.2020р

За оренду зовнішньої 
поверхні стіни будівлі 

по рах. 393 від 
10.09.2020р. 

За оренду приміщення 
будинку творчості по 

рах. №б/н від 
10.09.2020р 

(відшкодування 
комунальних витрат). 

-

-

-

-

-

-

-

1050,00

50,00

1000,00

366,14

6720,00

992,00

-

-

248,00

5400,00

455,58



04.09.2020

14.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

25.09.2020

28.09.2020

05.08.2020

05.08.2020

05.08.2020

31000, Хмельницька область, місто 
Красилів, вулиця Центральна, будинок 

45

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

4060482

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

715

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«ТЕСОРО-М»

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 59

735

802

Відділ культури 
національностей, 
релігій та туризму  

Городоцької міської 
ради Хмельницької 

області

41945568
32000, Хмельницька область, місто 

Городок, вулиця Грушевського, 
будинок 59

60

29

70

714
АТ "Райффайзен 

Банк Аваль", 
поточний

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3
39466584

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«ТЕСОРО-М»

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"АРНІКА"

39466584

41114556

693

806

30200, Хмельницька область, селище 
міського типу Білогіря, вулиця 

Шевченка, будинок  46 

Відділ культури та 
туризму Чемеровецької 

селищної ради 
Хмельницької області

Відділ культури 
національностей, 
релігій та туризму  

Городоцької міської 
ради Хмельницької 

області

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю"Унів
ерсалсервіс - ТСЦ"

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«ТЕСОРО-М»

Білогірська районна 
рада Хмельницької 

області

39466584

22766257

За оренду приміщення 
за вересень 2020р.. 
по договору№34 від 

02.04.18р. 

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця 

Центральна будинок 42  

За оренду приміщення 
за вересень 2020р. по 

рахунку №41 від 
24.09.2020р. 

За оренду приміщення 
за квітень-вересень 
2020р. по договору 
№56(01.11.2017р.  

За оренду приміщення 
за квітень, червень, 

липень 2020р. по 
договору №78 від  

31.12.19р. 

За оренду приміщення 
за  серпень 2020р.. по 

рахунку №105  від 
04.09.2020р

30100, Хмельницька область, місто 
Нетішин, проспект Незалежності, 

будинок 11 офіс 201

За оренду приміщення 
за квітень-серпень 

2020р, та 
відшкодування 

комунальних платежів 
за березень-липень 

2020р по 
договору№7/20 від 

01.01.2020р.  

41945568

34256710

За оренду приміщення 
за вересень 2020р  по 

договору№6/20 від 
01.09.2020р.  

За оренду приміщення 
за вересень 2020р та 

відшкодування 
комунальних платежів 
за серпень 2020р по 
договору№7/20 від 

01.01.2020р.  

За оренду приміщення 
за  травень, вересень 

2020р. по договору 
№78 від  31.12.19р.  

(рах. №209 від 
11.09.2020р.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2359,65

3000,00

22954,49

120,00

4616,16

5000,00

3564,64

3300,00

248,00

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний



05.08.2020

19.08.2020

26.08.2020

26.08.2020

10.08.2020

04.09.2020

05.08.2020

10.09.2020

07.08.2020

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

691

Відділ культури 
національностей, 
релігій та туризму  

Городоцької міської 
ради Хмельницької 

області

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Летичівська меблева 

фабрика»

31000, Хмельницька область, місто 
Красилів, вулиця Центральна, будинок 

45

62

623

66

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"АРНІКА"

41945568

22766257664

41114556

663

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«СКІФ-ПРЕС»

622

641

14175832

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Летичівська меблева 

фабрика»

Відділ культури та 
туризму Чемеровецької 

селищної ради 
Хмельницької області

Відділ культури та 
туризму Чемеровецької 

селищної ради 
Хмельницької області

Хмельницький 
кооперативний 
торговельно-

економічний інститут

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«СКІФ-ПРЕС»

35805541

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних витрат 
за вересень 2020р,. 

по рахунку  №10/9 від 
10.09.2020р. 

14175832

За оренду приміщення 
за серпень 2020р. по 

договору №78 від  
31.12.19р.

5516346

5516346

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця 

Центральна будинок 42  

29013, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Камянецька, 

будинок  3

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 59

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця 

Центральна будинок 42  

31500, Хмельницька область, селище 
міського типу Летичів, вулиця Юрія 

Савицького, будинок 25 

31500, Хмельницька область, селище 
міського типу Летичів, вулиця Юрія 

Савицького, будинок 25 

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних  платежів 
за червень-липень 
2020р. по договору 

№19 від 01.04.2017р. 

30300, Хмельницька область, місто 
Ізяслав, вулиця Ковальська, будинок 3

30300, Хмельницька область, місто 
Ізяслав, вулиця Ковальська, будинок 3

За оренду приміщення 
за липень-вересень 
2020р. по договору  

№39 від 02.01.2020р. 

41114556

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних витрат 
за липень-серпень 
2020р,. по рахунку  

№06/8 від 
06.08.2020р. 

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних  платежів 
за серпень-вересень 
2020р. по договору 

№19 від 01.04.2017р.  

За оренду приміщення 
за серпень 2020р. по 

рахунку №1 від 
19.08.2020р.  

За оренду приміщення 
за серпень 2020р.. по 

договору№34 від 
02.04.18р. 

За оренду приміщення 
за червень-липень 

2020р.. по 
договору№34 від 

02.04.18р. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8452,50

240,00

120,00

2200,00

440,00

6949,00

1176,29

2500,00

6978,00

АТ 
"Укрексімбанк", 

поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

722



10.08.2020

25.08.2020

10.09.2020

10.09.2020

16.09.2020

26.08.2020

01.09.2020

01.09.2020

06.07.2020
АТ "Альфа- Банк ", 

поточний
49

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Вишнева, будинок 101

АКІБ "Укрсіббанк 
", поточний

АКІБ "Укрсіббанк 
", поточний

АТ "ОТПбанк ", 
поточний

677

ПАТ "Перший 
Український 

міжнародний банк 
", поточний

ПАТ "Перший 
Український 

міжнародний банк 
", поточний

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"ЯВІР-2000 

Хмельницький"

29013, місто Хмельницький, вулиця 
Володимирська, будинок 109 офіс 34

40914460

37920998

37920998

 31314, Хмельницька область, 
Хмельницький район, село Іванківці, 

вулиця 115 км, розїзд

1182500

30300, Хмельницька область, місто 
Ізяслав, вулиця Ковальська, будинок 3

Приватне акціонерне 
товариство 

"КИЇВСТАР"

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"ЯВІР-2000 

Хмельницький"

03113, місто Київ, вулиця 
Дегтярівська, будинок 53

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

29017, місто Хмельницький, вулиця 
Проскурівська, будинок 13

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Вишнева, будинок 101

729

738

665

40991435

40991435

21673832

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

03113, місто Київ, вулиця 
Дегтярівська, будинок 53

Хмельницька філія 
Публічного 

акціонерного 
товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

Приватне акціонерне 
товариство 

"КИЇВСТАР"

Приватне 
підприємство - 

Рекламна агенція 
"ПІАРТ"

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«СКІФ-ПРЕС»

730

624

Товариство з 
роюмеженою 

відповідальністю 
"РІА МЕДІА"

Приватне 
підприємство - 

Рекламна агенція 
"ПІАРТ"

651

14175832

За оренду рекламних 
площин по рахунку 

№14/08-1 від 
03.08.2020р. 

За оренду рекламних 
площин по рахунку 

№830 від 12.08.2020р. 

За оренду рекламних 
площин по рахунку 

№831 від 07.09.2020р. 

За послуги по охороні 
приміщення за 

вересень 2020р. по 
рахунку №7812 від 

01.09.2020р. 

За телекомунікаційні 
послуги на вересень 

2020р. по рахунку 
№606308170 від 

31.08.2020р  

За послуги по охороні 
приміщення за 

серпень 2020р. по 
рахунку №7666 від 

17.08.2020р.

За телекомунікаційні 
послуги на вересень 

2020р. по 
рахунку№6833000000

364058 від  
31.08.2020р.  

За телекомунікаційні 
послуги на липень 
2020р. по рахунку 
№603228853 від 

30.06.2020р  

 31314, Хмельницька область, 
Хмельницький район, село Іванківці, 

вулиця 115 км, розїзд

21673832

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних витрат 
за липень-серпень 
2020р,. по рахунку  

№06/8 від 
06.08.2020р. 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 22000,00

242,00

4236,17

27000,00

500,00

600,00

600,00

18000,00

3960,00
АТ "Райффайзен 

Банк Аваль", 
поточний

678



29.07.2020

05.08.2020

05.08.2020

10.08.2020

28.07.2020

10.08.2020

27.08.2020

28.09.2020

29.09.2020

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

Хмельницька філія 
Публічного 

акціонерного 
товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

14305909
АТ "Райффайзен 

Банк Аваль", 
поточний

606

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

1182500

1182500

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

59

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

Приватне акціонерне 
товариство 

"КИЇВСТАР"

29017, місто Хмельницький, вулиця 
Проскурівська, будинок 13

625

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

21673832

Хмельницька філія 
Публічного 

акціонерного 
товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

03113, місто Київ, вулиця 
Дегтярівська, будинок 53

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

60.
29017, місто Хмельницький, вулиця 

Проскурівська, будинок 13

58

673

626

14305909

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

813

bn
01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 

будинок 9 

14305909

14305909

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Комiсiя банку за 
зарахування коштiв 

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

14305909

14305909

Комісія за вих 
перекази в нац. вал з 

використанням 
системи Клієнт-Банк 

За телекомунікаційні 
послуги на серпень 
2020р. по рахунку 
№606308170 від 

31.07.2020р  

За телекомунікаційні 
послуги на серпень 

2020р. по 
рахунку№6833000000

364058 від  
31.07.2020р.  

Інші платежі на 
зарплатні картки 
(відшкодування 

витрат по авансовому 
звіту) 

Комiсiя банку за 
зарахування коштiв 

Комiсiя банку за 
зарахування коштiв 

Комiсiя банку за 
зарахування коштiв 

-

-

-

За телекомунікаційні 
послуги на липень 

2020р. по 
рахунку№6833000000

364058 від  
30.06.2020р.  

-

-

-

-

-

-

16,10

324,00

15,21

96,00

15,21

600,00

4236,17

0,77

4236,17

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний



30.07.2020

30.07.2020

28.08.2020

28.08.2020

29.09.2020

21.09.2020

24.09.2020

24.09.2020

06.08.2020

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

bn

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

619

14305909

bn

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний
792

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

14305909
01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 

будинок 9 

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

14305909

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

789

bn

39948512

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

bn

754

39948512

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний
bn

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

14305909

14305909

39948512

38045529

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

29013, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Камянецька, 

будинок  12 офіс 105

29013, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Камянецька, 

будинок  12 офіс 105

29013, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Камянецька, 

будинок  12 офіс 105

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

На здійснення витрат 
статутної діяльності

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

-

-

Комісія за 
користування пакетом  

банківських послуг 

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

-

Комісія за 
користування пакетом 

банківських послуг 

-

Комісія за 
користування пакетом 

банківських послуг 

Комісія за 
користування пакетом 

послуг 

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата(орендна 
плата Білоус ОМ за 

квітень-вересень 
2020р) 

Комісія за 
користування пакетом  

банківських послуг 

-

-

-

-

-

210,00

42000,00

150,00

118,80

150,00

27,00

150,00

1200000,00

5000,00



23.09.2020

05.08.2020

06.08.2020

24.09.2020

28.09.2020

28.07.2020

27.08.2020

30.12.2020

28.10.2020

69

617

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

773

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

38045529

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

669

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

38045529

38045529

38045529

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

38045529

38045529

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

788

56

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

809

38045529

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

ПДФО утримано із 
зарплати за серпень 

2020р. 

ПДФО утримано із 
зарплати за липень 

2020р. 

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата(орендна 
плата Рендейко О.К. 
За серпень-вересень 

2020р) 

ПДФО утримано із 
зарплати за вересень 

2020р.

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата(орендна 
плата Рендейко О.К 
за травень-липень 

2020р) 

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата(орендна 

плата КовальМЛ за 
серпень-вересень 

2020р) 

-

-

-

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата(орендна 

плата КовальМЛ за 
червень-липень 

2020р) 

-

-

-

-

425,16

1148,40

1148,40

2700,00

450,00

2700,00

425,16

110,00

39564228

38045529

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Камяцець 

Подільському

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

977

901

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12
-

-

  ЄСВ 22% доплата 

Адміністративний збір
29001, Хмельницька область, місто 

Хмельницький , вулиця Проскурівська, 
будинок  56

7,20



28.10.2020

18.12.2020

28.12.2020

23.10.2020

30.11.2020

30.12.2020

24.12.2020

27.10.2020

27.11.2020

38045529

902

952

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

38045529

38045529

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Військовий збір з 
інших доходів ніж 
зарплата(орендна 

плата Бардала В.В. за  
2020р.) 

173,10

37,50

38045529
29001, Хмельницька область, місто 

Хмельницький , вулиця Проскурівська, 
будинок  56

Військовий збір з 
інших доходів ніж 
зарплата(орендна 

плата Коваль МЛ за 
грудень 2020р) 

47,85

-

Військовий збір з 
інших доходів ніж 
зарплата(орендна 

плата Рендейко О.К 
за жовтень-грудень 

2020р) 

-

-

-

Військовий збір з 
інших доходів ніж 
зарплата(орендна 

плата Коваль МЛ за 
листопад 2020р) 

-

-

Адміністративний збір

Військовий збір з 
інших доходів ніж 
зарплата(орендна 

плата Коваль МЛ за 
жовтень 2020р)

47,85

Військовий збір 
утримано із зарплати 
за  листопад  2020р. 

Військовий збір 
утримано із зарплати 

за  грудень  2020р. 

Військовий збір 
утримано із зарплати 
за  жовтень  2020р. 

37,50

37,50

47,85

-

110,00

1,50

-

-

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Камяцець 

Подільському

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

967

879

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

935

974

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

959

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

38045529

38045529

38045529

38045529

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

38045529

889

925



06.10.2020

27.10.2020

24.12.2020

27.11.2020

27.10.2020

02.10.2020

28.10.2020

28.10.2020

28.10.2020

Приватне 
підпиємство "Студія 

Арті"

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

За друк вітань у газети 
по рахунку №267 від 

27.10.2020р. 

За друк вітань у газеті 
по рахунку №134 від 

27.10.2020р. 

За друк вітань у газеті 
по рахунку №98 від 

27.10.2020р. 
-

ЄСВ 22% нараховано 
на ФОП за  листопад 

2020р.

ЄСВ 22% нараховано 
на ФОП за  грудень 

2020р. 

300,00

65899,92

550,00

550,00

550,00

3380,00

-

-

-

-

-
ЄСВ 22% нараховано 
на ФОП за жовтень 

2020р. 

За доступ до мережі 
3НЕТ за жовтень 

20р.по рахунку №2-
10937 від 17.09.2020р. 

2920,00

2304,00

-

550,00

Доплата за друк 
пакетів по рахунку 

№333 від 24.09.2020р.  

ЄСВ 22% 
донараховано на ФОП  
сумісника за жовтень 

2020р. 

-

-

АТ "Перший 
інвестиційний банк 

", поточний
829

823

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Шепетівський 

вісник"

899

873 2475629

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

31000, Хмельницька область, місто 
Красилів, вулиця Грушевського, 

будинок 84

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

39564228
Державна Податкова 

Інспекція  у місті 
Хмельницькому

39564228

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

35772506

39564228

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"3НЕТ"

37347474

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

961

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

891

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

08132, Київська область, Києво-
Святошинський район,  селище 

Вишневе, вулиця 
Машинобудівників будинок11 

квартира 18

892

39564228

29000, Хмельницька область, місто 
Хмельницький, вулиця Героїв 

Майдану, будинок 12

30300, Хмельницька область, місто 
Ізяслав, вулиця Шевченка, будинок 10

Державна Податкова 
Інспекція  у місті 
Хмельницькому

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

927

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

32300, Хмельницька область, місто 
Шепетівка , вулиця 

старокостянтинівське шосе, будинок  9

2475687895

Приватне 
підприємство"Редакц

ія газети"Зоря 
Надгориння" 

2475693

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

Приватне 
підприємство"Медіа-

центр"Край 
Камянецький"

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

 Хмельницька область, місто Камянець 
Подільський, площа Вірменський 

ринок, будинок 6



28.10.2020

07.12.2020

03.11.2020

28.10.2020

07.10.2020

13.10.2020

03.11.2020

28.10.2020

30.11.2020

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№143 від  
28.10.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№104 від  
12.11.2020р. 

 Хмельницька область, селище 
міського типу Нова Ушиця, вулиця  

Подільська, будинок 22

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 57

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№258 від 27.10.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№85 від  17.08.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№157 від  
14.09.2020р.

За друк вітань, 
інформації, статті у 

газеті по рахунку №55 
від 27.10.2020р.

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№150 від 26.08.2020р. 
6458,40

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№134 від  
02.11.2020р. 

3654,00

1929,75

1100,00

272,00

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№204 від  
02.11.2020р.

5616,00

1944,00

4200,00

1400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2475635

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

934

834

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр "Нове 

життя"

30500, Хмельницька область, місто 
Полонне, вулиця Лесі Українки, 

будинок 103

 Хмельницька область, селище 
міського типу Нова Ушиця, вулиця  

Подільська, будинок 22

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Наддністрянська 

правда"

896

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця Івана 

Франка, будинок 1/1
2475606

2475606

21312583

АТ "Укрексімбанк" 
м. Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

945

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний
906

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Наддністрянська 

правда"

Приватне підприємство 
"Городоцький 

районний 
телерадіопресцентр"

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

Приватне 
підприємство 

Редакція газети 
"Новий шлях"

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

846

915

Приватне 
підприємство  

"Нетішинський 
вісник"

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Наддністрянська 

правда"

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

Приватне підприємство 
"Медіа-Центр 

"Дунаєвецький вісник"

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

2475747
ПАТ КБ 

Приватбанк, 
поточний

897

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

14167086

2475635

21324617

2475635

30100, Хмельницька область, місто 
Нетішин, проспект Незалежності, 

будинок 31

 Хмельницька область, селище 
міського типу Нова Ушиця, вулиця  

Подільська, будинок 22

916



30.10.2020

28.10.2020

28.10.2020

28.10.2020

28.10.2020

02.11.2020

30.10.2020

28.10.2020

19.10.2020

За друк статей,  вітань 
у газеті по рахунку №2 

від 27.10.2020р. 

За друк вітань, статей 
у газеті по рахунку 

№94 від  28.10.2020р. 

За друк статей,  вітань 
у газеті по рахунку 

№249 від 29.10.2020р. 

За друк вітань,статей 
у газеті по рахунку 

№551 від  
28.10.2020р. 

За друк статті у газеті 
по рахунку №1091 від  

27.10.20р.

За друк статті у газеті 
по рахунку №685 від 

09.09.2020р. 

За друк 
вітань,статей,публікац
ій  у газеті по рахунку 

№268 від 28.10.2020р.

За друк статті у газеті 
по рахунку №1003 від 

29.10.2020р. 

За друк інформації, 
вітань, статей  у газеті 
по рахунку №109 від 

27.10.2020р.

4732,00

4400,00

14014,00

1734,50

- 1190,00

2502,40

1532,00

13188,00

2800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

21311715

2475641

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Шепетівський 

вісник"

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 
"СІЛЬСЬКІ НОВИНИ 

ПЛЮС"

Приватне 
підприємство  

"Редакція газети 
"Колос"

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
Трудівник Полісся" 

Сьогодні"

898

858

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

32300, Хмельницька область, місто 
Шепетівка , вулиця 

старокостянтинівське шосе, будинок  9

Приватне 
підприємство 

"Реданція 
газети"Летичівська 

газета"

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

30600, Хмельницька обл.,селище 
міського типу Теофіполь, ВУЛИЦЯ 

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 
будинок 9

Приватне 
підприємтсво 

"Редакція 
газети"Життя 

Теофіпольщини"

2475782

2475670

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 7

31500, Хмельницька область, селище 
міського типу Летичів, вулиця Героїв 

Крут, будинок 2

30600, Хмельницька обл.,селище 
міського типу Теофіполь, ВУЛИЦЯ 

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 
будинок 9

30000, Хмельницька область, місто 
Славута , вулиця Миру, будинок  102А

913
АТ "Ощадбанк" м. 

Київ, поточний

Приватне 
підприємство 

"Редакція газети 
"Життя 

Старокостянтинівщи
ни"

2475693

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

32500, Хмельницька обл.,  селище 
міського типу Віньківці, ВУЛИЦЯ 

ГАГАРІНА, будинок 7

31400, Хмельницька область,селище 
міського типу Стара Синява, вулиця 

Грушевського, будинок 56
900

910

2475658

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

905 14146150

2475799

903

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний
911 2475782

Приватне 
підприємтсво 

"Редакція 
газети"Життя 

Теофіпольщини"

894
Приватне підприємство 

"Редакція газети 
«Вперед»



28.10.2020

07.10.2020

01.12.2020

30.10.2020

15.11.2020

24.12.2020

01.12.2020

29.10.2020

04.12.2020

За оренду площин під 
розміщення бордів за 

серпень, вересень 
2020р. по дог. 2/1 від 

01.08.2020р. 

За оренду приміщення 
за  грудень 2020р. по 

договору №78 від  
31.12.19р.  (рах. №282 

від 30.11.2020р.)

За оренду приміщення 
за  жовтень 2020р.. по 

рахунку №156  від 
29.10.2020р

За оренду приміщення 
за  жовтень 2020р. по 

договору №78 від  
31.12.19р.  (рах. №227 

від 12.10.2020р.)

32000, Хмельницька область, місто 
Городок,  провулок Ванагса Ксьондза, 

будинок 17

За оренду приміщення 
за  листопад 2020р.. 
по рахунку №178  від 

25.11.2020р

Відшкодування послуг 
газопостачання за 
грудень 2020р. по 
договору №78 від  

31.12.19р.  (рах. №304 
від 23.12.2020р.)

За друк у газеті 
інформаційного 

матеріалу по рах. 
№375 від 27.10.20р. 

Відшкодування послуг 
газопостачання за 
листопад 2020р. по 
договору №78 від  

31.12.19р.  (рах. №269 
від 27.11.2020р.)

17109,90

1173,90

248,00

248,00

69000,00

352,87

1179,90

1185,84

597,26

-

-

-

-

-

-

-

За оренду приміщення 
за  листопад 2020р. 
по договору №78 від  

31.12.19р.  (рах. №246 
від 11.11.2020р.)

-

-

41945568

41945568

4060482

Відділ культури 
національностей, 
релігій та туризму  

Городоцької міської 
ради Хмельницької 

області

Білогірська районна 
рада Хмельницької 

області

962

Відділ культури 
національностей, 
релігій та туризму  

Городоцької міської 
ради Хмельницької 

області

Відділ культури 
національностей, 
релігій та туризму  

Городоцької міської 
ради Хмельницької 

області

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"ПРО МЕДІА ГРУП"

Відділ культури 
національностей, 
релігій та туризму  

Городоцької міської 
ради Хмельницької 

області

904

909

921

836

939

907

943 4060482

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 59

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

940

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

30200, Хмельницька область, селище 
міського типу Білогіря, вулиця 

Шевченка, будинок  46 

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

30400, Хмельницька область, місто 
Шепетівка , вулиця Чкалова, будинок 1

Інформаційно-
аналітичний 

тижневик РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ "ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ"

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 59

39992467

41945568

41945568

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

30200, Хмельницька область, селище 
міського типу Білогіря, вулиця 

Шевченка, будинок  46 

Білогірська районна 
рада Хмельницької 

області

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

41945568

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 59

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 59

32000, Хмельницька область, місто 
Городок, вулиця Грушевського, 

будинок 59

Відділ культури 
національностей, 
релігій та туризму  

Городоцької міської 
ради Хмельницької 

області

22778852



07.12.2020

22.10.2020

24.12.2020

28.12.2020

10.12.2020

02.10.2020

04.11.2020

06.10.2020

02.10.2020

За оренду приміщення 
за вересень-грудень 
2020р. по договору 
№01/09-2020/ЛЗ від 

01.09.2020р. 

34256710

34256710

4725,45

248,00

6720,00

180,95

3600,00

550,00

600,00

За оренду приміщення 
за жовтень 2020р та 

відшкодування 
комунальних платежів 
за вересень 2020р по 

договору№7/20 від 
01.01.2020р. 

600,00

3000,00

За оренду приміщення 
за грудень 20200р. по 

договору 
№56(01.11.2017р. 

За оренду приміщення 
за жовтень 20200р. по 

договору 
№56(01.11.2017р.  

За оренду приміщення 
за листопад 20200р. 

по договору 
№56(01.11.2017р.  

За оренду приміщення 
за жовтень 2020р  по 
договору№6/20 від 

01.09.2020р.  

-

-

-

-

-

-

За оренду приміщення 
за  грудень 2020р.. по 

рахунку №178  від 
25.11.2020р

31400, Хмельницька область селище 
міського типу Стара Синява, вулиця 

Грушевського, будинок 56 

-

-

-

34256710

За оренду приміщення 
за  жовтень-грудень 
2020р.. по договору 

№18 від 01.05.2019р. 

Відшкодування витрат 
за спожиту 

електроенергію за  
жовтень-грудень 

2020р.. по договору 
№18 від 01.05.2019р.

39466584

39466584

32678215

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«ТЕСОРО-М»

Білогірська районна 
рада Хмельницької 

області

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю"Унів
ерсалсервіс - ТСЦ"

872

944

Старосинявське 
видавничо-

поліграфічне мале 
підприємство "Офсет"

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

830
АТ "Райффайзен 

Банк Аваль", 
поточний

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

4060482

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю"Унів
ерсалсервіс - ТСЦ"

30100, Хмельницька область, місто 
Нетішин, проспект Незалежності, 

будинок 11 офіс 201

30100, Хмельницька область, місто 
Нетішин, проспект Незалежності, 

будинок 11 офіс 201

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

822

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю"Унів
ерсалсервіс - ТСЦ"

14144547

919

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«ТЕСОРО-М»

Старосинявське 
видавничо-

поліграфічне мале 
підприємство "Офсет"

964

971

947

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Лотівка Еліт"

824

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

14144547

30100, Хмельницька область, місто 
Нетішин, проспект Незалежності, 

будинок 11 офіс 201

30200, Хмельницька область, селище 
міського типу Білогіря, вулиця 

Шевченка, будинок  46 

31400, Хмельницька область селище 
міського типу Стара Синява, вулиця 

Грушевського, будинок 56 

30400, Хмельницька область, місто 
Шепетівка, вулиця Тітова, будинок 1Д

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний



04.11.2020

18.12.2020

02.11.2020

22.10.2020

24.11.2020

28.12.2020

30.10.2020

16.12.2020

17.11.2020

За оренду приміщення 
за жовтень 2020р.. по 

договору№34 від 
02.04.18р.

За оренду приміщення 
за листопад-грудень 

2020р. по рахунку 
№18 від 14.12.2020р.

8452,50

313,64

154,81

120,00

5041,29

4575,00

6780,92

За оренду приміщення 
за жовтень 

20р.,відшкодування 
комунальних витрат 
за серпень-жовтень 
2020р. по рахунках 

№50(22.10.20), 
№51(29.10.20)

За оренду приміщення 
за жовтень-грудень 
2020р. по договору  

№39 від 02.01.2020р.

120,00

120,00

За оренду приміщення 
за жовтень 2020р. по 

рахунку №15 від 
12.11.2020р. 

За оренду приміщення 
за листопад 2020р та 

відшкодування 
комунальних платежів 
за жовтень 2020р по 
договору№7/20 від 

01.01.2020р. 

-

-

-

-

-

-

-

За оренду приміщення 
за грудень 2020р та 

відшкодування 
комунальних платежів 
за листопад 2020р по 

договору№7/20 від 
01.01.2020р.  

-

-

За оренду приміщення 
за листопад 2020р.. 
по договору№34 від 

02.04.18р. 

За оренду приміщення 
за грудень 2020р.. по 

договору№34 від 
02.04.18р. 

39466584

39466584

22766257

Приватне підприємство 
"Редакція газети 

«Вперед»

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«ТЕСОРО-М»

948

921
Приватне підприємство 

"Редакція газети 
«Вперед»

908 41114556

917

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

41114556

21311715

29013, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Камянецька, 

будинок  3

951

914

874
Хмельницький 
кооперативний 
торговельно-

економічний інститут

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця 

Центральна будинок 42  

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Відділ культури та 
туризму Чемеровецької 

селищної ради 
Хмельницької області

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"АРНІКА"

Відділ культури та 
туризму Чемеровецької 

селищної ради 
Хмельницької області

АТ 
"Укрексімбанк", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

972

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця 

Центральна будинок 42  

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

ПАТ КБ 
Приватбанк, 

поточний

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«ТЕСОРО-М»

21311715

Відділ культури та 
туризму Чемеровецької 

селищної ради 
Хмельницької області

31100, Хмельницька область, селище 
міського типу  Ярмолинці, вулиця 

Петропавлівська, будинок 48

923

35805541

41114556

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

31600, Хмельницька область, селище 
міського типу Чемерівці, вулиця 

Центральна будинок 42  

31000, Хмельницька область, місто 
Красилів, вулиця Центральна, будинок 

45

31100, Хмельницька область, місто 
Старокостянтинів, вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3



15.10.2020

27.11.2020

18.12.2020

27.11.2020

15.10.2020

18.12.2020

15.10.2020

28.12.2020

23.10.2020

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

Відшкодування послуг 
за опалення за квітень 

2020р. по договору  
№6/2018  від 
29.04.2018р.

419,91

1653,06

425,37

168,15

230,01

988,04

184,53

За оренду приміщення 
за листопад 2020р. по 

договору  №6/2018  
від 29.04.2018р. Рах. 

№1 від 30.11.20р. 

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних  платежів 
за грудень 2020р. по 

договору №19 від 
01.04.2017р.  

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних  платежів 
за жовтень 2020р. по 

договору №19 від 
01.04.2017р. 

Відшкодування послуг 
за опалення за 

жовтень-грудень 
2020р. по договору  

№6/2018  від 
29.04.2018р. 

3556,00

3652,00

За оренду приміщення 
за лютий, 

березень,липень,серп
ень 2020р. по 

договору  №6/2018  
від 29.04.2018р. 

За оренду приміщення 
за жовтень 2020р. по 
договору  №6/2018  

від 29.04.2018р. Рах. 
№1 від 31.10.20р.

-

-

-

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50
-

-

-

-

-

-

Відшкодування послуг 
за електроенергію за 

лют,черве, липень 
2020р. по договору  

№6/2018  від 
29.04.2018р.

Відшкодування послуг 
за електроенергію за 

жовтень 2020р. по 
договору  №6/2018  

від 29.04.2018р. Рах. 
№2 від 31.10.20р. 

21316109

21316109

5516346

850

5516346

21316109

21316109

931

949

930

Комунальна установа 
Дунаєвецької міської 

ради "Міський 
культурно-мистецький, 
просвітницький центр"

Комунальна установа 
Дунаєвецької міської 

ради "Міський 
культурно-мистецький, 
просвітницький центр"

Комунальна установа 
Дунаєвецької міської 

ради "Міський 
культурно-мистецький, 
просвітницький центр"

851

Комунальна установа 
Дунаєвецької міської 

ради "Міський 
культурно-мистецький, 
просвітницький центр"

21316109

21316109

21316109

Комунальна установа 
Дунаєвецької міської 

ради "Міський 
культурно-мистецький, 
просвітницький центр"

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

31500, Хмельницька область, селище 
міського типу Летичів, вулиця Юрія 

Савицького, будинок 25 

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

970

877

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Комунальна установа 
Дунаєвецької міської 

ради "Міський 
культурно-мистецький, 
просвітницький центр"

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50
849

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Летичівська меблева 

фабрика»

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Летичівська меблева 

фабрика»

31500, Хмельницька область, селище 
міського типу Летичів, вулиця Юрія 

Савицького, будинок 25 

950

Комунальна установа 
Дунаєвецької міської 

ради "Міський 
культурно-мистецький, 
просвітницький центр"

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

32400, Хмельницька область, місто 
Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 

50



30.11.2020

23.12.2020

24.10.2020

30.11.2020

10.12.2020

19.10.2020

23.11.2020

07.10.2020

03.12.2020

Відшкодування 
комунальних витрат 

(опалення)за 
листопад 2020р,. по 
рахунку  №2311 від 

23.11.2020р.

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних витрат 
за грудень 2020р,. по 
рахунку  №221201 від 

22.12.2020р. 

30300, Хмельницька область, місто 
Ізяслав, вулиця Ковальська, будинок 3

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних витрат 
за листопад 2020р. по 

рах. №317 від 
30.11.2020р. 

За оренду приміщення 
за вересень 2020р. по 

рах. №278 від 
30.09.2020р.  

840,00

2275,60

3558,00

9000,00

500,00

1000,00

1000,00

3040,00

4400,00

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних витрат 
за жовтень-листопад 

2020р,. по рахунку  
№23/10/1 від 
23.10.2020р.

За оренду приміщення 
та відшкодування 

комунальних  платежів 
за листопад 2020р. по 

договору №19 від 
01.04.2017р. 

-

-

-

-

-

31500, Хмельницька область, селище 
міського типу Летичів, вулиця Юрія 

Савицького, будинок 25 

30300, Хмельницька область, місто 
Ізяслав, вулиця Ковальська, будинок 3

-

-

-

-

За оренду рекламних 
площин по нрах. 

№11/9-Ст від 
01.09.2020р. за 
вересень 2020р. 

За оренду приміщення 
за жовтень 2020р. по 

рах. №313 від 
31.10.2020р.  

30300, Хмельницька область, місто 
Ізяслав, вулиця Ковальська, будинок 3

За послуги по охороні 
приміщення за 

жовтень 2020р. по 
рахунку №10909 від 

01.12.2020р. 

14175832

41292725

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Летичівська меблева 

фабрика»

860

922

14175832

14175832

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«СКІФ-ПРЕС»

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Торгова компанія 

"Альфа Сервіс"

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"ЯВІР-2000 

Хмельницький"

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«СКІФ-ПРЕС»

885

933

946

5516346

941

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«СКІФ-ПРЕС»

956

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Торгова компанія 

"Альфа Сервіс"

ПАТ "Перший 
Український 

міжнародний банк 
", поточний

932

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

29000,  місто Хмельницький, вулиця 
Пилипчука, будинок 6

29000,  місто Хмельницький, вулиця 
Пилипчука, будинок 6

38618455

38618455

38618455

31101, Хмельницька обл., місто 
Старокостянтинів, ВУЛИЦЯ 

КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 14, 
квартира 12

29000,  місто Хмельницький, вулиця 
Пилипчука, будинок 6

40991435
 31314, Хмельницька область, 

Хмельницький район, село Іванківці, 
вулиця 115 км, розїзд

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

833
АТ "Райффайзен 

Банк Аваль", 
поточний

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Торгова компанія 

"Альфа Сервіс"

Товариство з 
обмеженоювідповіда

льністю "ЛЕО 
СТАРК"



08.10.2020

05.11.2020

24.12.2020

02.10.2020

20.10.2020

20.10.2020

04.11.2020

05.10.2020

04.12.2020

500,00

4235,84

500,00

600,00

4236,17

4236,17

600,00

4236,17

600,00

За телекомунікаційні 
послуги на листопад 

2020р. по рахунку 
№606308170 від 

30.09.2020р  

За телекомунікаційні 
послуги на листопад 

2020р. по 
рахунку№6833000000

364058 від  
30.09.2020р.  

За телекомунікаційні 
послуги на жовтень 

2020р. по 
рахунку№6833000000

364058 від  
30.09.2020р.  

За телекомунікаційні 
послуги на жовтень 
2020р. по рахунку 
№606308170 від 

30.09.2020р  

За телекомунікаційні 
послуги на 

грудень2020р. по 
рахунку №612699500 

від 30.11.2020р 

За телекомунікаційні 
послуги на грудень 

2020р. по 
рахунку№6833000000

364058 від  
30.11.2020р.  

-

-

За телекомунікаційні 
послуги на листопад 

2020р. по 
рахунку№6833000000

364058 від  
31.10.2020р. 

-

-

-

За послуги по охороні 
приміщення за 

листопад 2020р. по 
рахунку №10681 від 

01.11.2020р. 

-

-

-

За послуги по охороні 
приміщення за 

жовтень 2020р. по 
рахунку №8871 від 

01.10.2020р.

-1182500

1182500

Хмельницька філія 
Публічного 

акціонерного 
товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

Хмельницька філія 
Публічного 

акціонерного 
товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

963

Хмельницька філія 
Публічного 

акціонерного 
товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

942
29017, місто Хмельницький, вулиця 

Проскурівська, будинок 13

920

862

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

825

863

Хмельницька філія 
Публічного 

акціонерного 
товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

21673832
Приватне акціонерне 

товариство 
"КИЇВСТАР"

Приватне акціонерне 
товариство 

"КИЇВСТАР"

1182500

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

АТ "Альфа- Банк ", 
поточний

Приватне акціонерне 
товариство 

"КИЇВСТАР"

21673832

21673832

ПАТ "Перший 
Український 

міжнародний банк 
", поточний

918

826

837
 31314, Хмельницька область, 

Хмельницький район, село Іванківці, 
вулиця 115 км, розїзд

29017, місто Хмельницький, вулиця 
Проскурівська, будинок 13

29017, місто Хмельницький, вулиця 
Проскурівська, будинок 13

29017, місто Хмельницький, вулиця 
Проскурівська, будинок 13

1182500

03113, місто Київ, вулиця 
Дегтярівська, будинок 53

 31314, Хмельницька область, 
Хмельницький район, село Іванківці, 

вулиця 115 км, розїзд

40991435

40991435

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"ЯВІР-2000 

Хмельницький"

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"ЯВІР-2000 

Хмельницький"

03113, місто Київ, вулиця 
Дегтярівська, будинок 53

03113, місто Київ, вулиця 
Дегтярівська, будинок 53

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний

ПАТ "Перший 
Український 

міжнародний банк 
", поточний

АТ "Ощадбанк" м. 
Київ, поточний



27.10.2020

27.11.2020

18.12.2020

24.12.2020

29.10.2020

27.11.2020

27.11.2020

29.10.2020

30.12.2020

16,10

153,00

150,00

150,00

54,00

150,00

16,10

16,10

0,64

Комісія за 
користування пакетом 

банківських  послуг 

Комісія за 
користування пакетом 

банківських  послуг 

-

-

-

-

-

-

Комісія за 
користування пакетом 

банківських  послуг 

Комісія за 
користування пакетом 

банківських  послуг 

Банківські послуги -

-

14305909

14305909
01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

Комiсiя банку за 
зарахування коштiв

Комiсiя банку за 
зарахування коштiв 

Комiсiя банку за 
зарахування коштiв 

Комiсiя банку за 
зарахування коштiв 

-

14305909

14305909

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

bn

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

14305909

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

14305909

14305909

bn

bn

bn
01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

14305909

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

929

955

14305909
01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

bn

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

888

958
01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 

будинок 9 



30.12.2020

06.10.2020

06.10.2020

08.10.2020

15.10.2020

16.10.2020

17.10.2020

20.10.2020

22.10.2020

111,00

261000,00

70000,00

50000,00

10000,00

50000,00

140000,00

31000,00

10965,96

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

Комісія за 
користування пакетом 

банківських  послуг 

-

-

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

-
29000, місто Хмельницький, вулиця 

Камянецька,будинок 12 офіс 105 

-

-

-

39943121

39943121

-

14305909

39943121

39943121 -

-

39943121

39943121

39943121

39943121

Хмельницька міська 
організація 

політичної партії "ЗА 
КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька міська 
організація 

політичної партії "ЗА 
КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька міська 
організація 

політичної партії "ЗА 
КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

827

831

Хмельницька міська 
організація 

політичної партії "ЗА 
КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька міська 
організація 

політичної партії "ЗА 
КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

bn

857

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

861

870

839

848

854

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Публічне акціонерне 
товариство 

«Райффайзен Банк 
Аваль»

Хмельницька міська 
організація 

політичної партії "ЗА 
КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

01011, місто Київ, вулиця Лєскова, 
будинок 9 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Хмельницька міська 
організація 

політичної партії "ЗА 
КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька міська 
організація 

політичної партії "ЗА 
КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"



23.10.2020

01.10.2020

02.10.2020

06.10.2020

07.10.2020

07.10.2020

08.10.2020

09.10.2020

11.10.2020

120000,00

400000,00

150000,00

20000,00

700,00

400000,00

60000,00

200000,00

50000,00

-

-

-

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

-

-

-

-

39948512

39948512

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

39948512

39948512

39948512

39948512

-

-

39943121

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

Хмельницька міська 
організація 

політичної партії "ЗА 
КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

39948512

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

820

821

881

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

835

838

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

840

841

828

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний
832

39948512

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"



12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

13.10.2020

15.10.2020

16.10.2020

16.10.2020

17.10.2020

19.10.2020

88000,00

50000,00

195000,00

200000,00

65000,00

100000,00

50000,00

55000,00

200000,00
На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

-

-

-

-

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

-

-

39948512

39948512

39948512

-

-

-

39948512

39948512

39948512

39948512

859

39948512

39948512847

853

855

844

845

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний
856

842

843

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"



20.10.2020

20.10.2020

21.10.2020

22.10.2020

22.10.2020

22.10.2020

22.10.2020

23.10.2020

23.10.2020

60105,37

31145,10

80000,00

73000,00

20000,00

90000,00

30000,00

107000,00

100000,00

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

На здійснення витрат 
статутної діяльності

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39948512

39948512

39948512

39948512865

876

869

882

867

866

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

883

39948512

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

871

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

39948512

39948512

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

39948512

39948512

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

868

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 



23.10.2020

24.10.2020

18.12.2020

28.12.2020

23.10.2020

30.11.2020

30.12.2020

24.12.2020

27.10.2020

375,00

7600,00

2374,20

450,00

450,00

574,20

574,20

574,20

18,00

ПДФО утримано із 
зарплати за жовтень 

2020р. 

На здійснення витрат 
статутної діяльності

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата(орендна 
плата Бардала В.за 

2020р.) 

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата(орендна 

плата КовальМЛ за 
грудень 2020р)

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата(орендна 

плата КовальМЛ за 
жовтень 2020р) 

-

На здійснення витрат 
статутної діяльності

-

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата(орендна 

плата КовальМЛ за 
листопад 2020р) 

ПДФО з інших доходів 
ніж зарплата(орендна 
плата Рендейко О.К. 
за жовтень-грудень 

2020р) 

ПДФО утримано із 
зарплати за грудень 

2020р. 

-

-

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56
-

-

-

-

-

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

890

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

Хмельницька 
обласна організація 
політичної партії "ЗА 

КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

29000, місто Хмельницький, вулиця 
Камянецька,будинок 12 офіс 105 

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

38045529

38045529

38045529

38045529

38045529

38045529

39948512

968

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

936

975

960

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

880

953

884

886

38045529

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль", 

поточний
39948512



27.11.2020

6194694,27Усього

----- -- -

450,00
ПДФО утримано із 

зарплати за листопад 
2020р. 

-

Головне 
управління  

казначейської 
служби України у 

Хмельницькій 
області, поточний

29001, Хмельницька область, місто 
Хмельницький , вулиця Проскурівська, 

будинок  56
926

Управління 
державного 

казначейства  у місті 
Хмельницькому

38045529



1) на користь фізичних осіб

2) на користь юридичних осіб

1) на користь фізичних осіб

-

-

-

Сума (грн.)

-

Усього

- - -

- -

Загальна сума

-

-

Прізвище, ім'я, по 
батькові особи

-

Вид рахунку

-

--

--

-

Дата здійснення 
платежу з 
рахунку 

політичної 
партії

-

-

Цільове 
призначення 

платежу
Код рядка

--

--

- -

-

-

-

-

-

-

Місце проживання
особи

-

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

-

-

Дата здійснення 
платежу з 
рахунку 

політичної 
партії

- -

Вид рахунку

Номер 
розрахунко-

вого 
документа

Усього

- -

-

-

-

Код рядка

-

-

-

-

-

Код рядка

-

-

-- -

Сума (грн.)

--

Номер 
розрахунко-

вого документа

-

-

--

- -

-

-

-

- -

-

-

*Заповнюється у разі проведення виборів.

-

Цільове призначення 
платежу

-

-

-

-

-

Сума (грн.)

-

Місце проживання
особи

1.3. Відомості про здійснення платежів з рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації політичної партії*:

-

- -

-

-

--

-

-

-

- -

Ідентифікаційни
й код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

-

-

-

-

-

Цільове 
призначення 

платежу

-

Місцезнаходження особи

- -

-

Дата здійснення 
платежу

- -

-

- -

-

-

-

-

-

---

-

-

-

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

--

Номер 
розрахунко-

вого 
документа

-

- -

--

-

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

особи

-

-

-

-

-

-

-

РНОКПП або серія 
та номер паспорта з 

відміткою

-

-

Повне 
найменування

особи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- --

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



2) на користь юридичних осіб

-

1) на користь фізичних осіб

2) на користь юридичних осіб

- -

-

-

Ідентифікаційний код 
юридичної особи за

 ЄДРПОУ

-

-- - -

-

Сума (грн.)

-

-

-

-

- -

Код рядка

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

- -

-

- -

-

Номер 
розрахунко-

вого документа

-

-

-

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

- - -

-

Код рядка

Цільове призначення 
платежу Сума (грн.)

- - -

Номер 
розрахунко-

вого документа

-

-

-

-

Сума (грн.)

Усього

-

--

-

-

-

-

- -

-

Місце проживання
особи

-

-

-

-

-

-

-

Повне 
найменування

 особи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

РНОКПП або серія 
та номер паспорта з 

відміткою

-

-

-- -

-

-

-

-

Загальна сума

-

-

-

-

Дата здійснення 
платежу з 
рахунку 

політичної 
партії

-

-

- -

-

Цільове призначення 
платежу

-

Місцезнаходження особи

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

особи

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів. 

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

Код рядка

-

Дата здійснення 
платежу з 
рахунку 

політичної 
партії

-

Повне 
найменування

особи
Місцезнаходження особи

--

-

-

- -

-

Дата 
здійснення 
платежу з 
рахунку 

політичної 
партії

-

-

Номер 
розрахунко-

вого документа

-

-

-

Цільове призначення 
платежу

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-



1) на користь фізичних осіб

2) на користь юридичних осіб

-

*Заповнюється у разі проведення виборів.

-

Дата 
здійснення 
платежу з 
рахунку 

політичної 
партії

-

-

-

Загальна сума

-

-

-

-

-

-

Номер розрахункового 
документа

Прізвище, ім'я, по 
батькові  особи

-

-

-

Повне 
найменування

особи

-

-

-

-

-

-

Сума (грн.)

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

Загальна сума

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Розмір 
(грн.)

-

--

-

-

-

-

                                 
Дата здійснення 

платежу

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*:

Ідентифікаційни
й код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

-

-

-

-

Цільове 
призначення 

платежу

-

-

-

-

-

-

Код рядка

-

-

--

-

Код рядка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Місцезнаходження особи

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів. 

-

-

-

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

-

Номер розрахункового 
документа

-

- -

-

-

-

Місце проживання
особи

- -

-

-

Цільове 
призначення 

платежу

-

-

-



1) на користь фізичної особи

зарплата

зарплата

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

зарплата

зарплата

01.01.2020

01.03.2020

04123, місто Київ, 

-

-

-

26.03.2020

7014,85

3802,64

01.02.2020

Білоус Олег Миколайович3984,75

хххх

27.02.2020

РНОКПП або серія 
та номер паспорта з 

відміткою

Сума (вартість), 
грн

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

Дата припинення

Сума 
(вартість) 
на кінець 
звітного 
періоду, 

грн

хххх

04123, місто Київ, 26.03.2020

28.02.2020

Місце 
проживання

особи

18.03.2020

Сума 
(вартість), 

грн

Бардала Валентина Вікторівна

Бардала Валентина Вікторівна

хххх27.02.2020

01.11.2019 18.03.2020

1902,18

Прізвище, ім'я, по батькові  
особи

3802,643802,64

1902,18

Вид 
фінансових 
зобов'язань

13853,83

12839,75

Рендейко Олександр Казимирович

Сидорова Людмила Ігорівна

Рендейко Олександр Казимирович7014,85

Коваль Михайло Леонідович

1902,18

3802,64

хххх

31000, 
Хмельницька 
область, місто 

Красилів, 

-

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок,

хххх

хххх

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, 

-

32500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Віньківці,

-

-

хххх

13853,83

01.03.2020

18.03.2020

1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:

01.01.2020

1902,18

12839,75

01.11.2019

3984,75

Дата 
виникнення

01.01.2020

30000, 
Хмельницька 
область, місто 

Славута, 

30000, 
Хмельницька 
область, місто 

Славута, 

-

Сидорова Людмила Ігорівна

хххх



програма 
М.Е.Д.ок

Оренда рекламної 
площини

оренда 
приміщення

Оренда 
приміщення, 
комунальні 

витрати 

Оренда 
приміщення

Оренда 
приміщення

Оренда 
приміщення, 
комунальні 

витрати 

Оренда 
приміщення, 
комунальні 

витрати 

Оренда 
приміщення, 
комунальні 

витрати 

24.03.2020

5767,00

20117,60

18.03.2020

хххх

 30600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Теофіполь, 

500,00

-

-
29000,  місто 

Хмельницький,
хххх

-

32200, 
Хмельницька 
область, місто 

Деражня, 

-

-

30500, 
Хмельницька 
область, місто 

Полонне, 

30500, 
Хмельницька 
область, місто 

Полонне,

ФОП Медвідь Василь Анатолійович

ФОП Медвідь Василь Анатолійович

20117,6001.10.2019

4500,0001.03.2020

17.03.2020

01.08.2019

08.01.2020

хххх

500,00

900,00 ФОП Городецька Ольга Іванівна

01.12.2019 500,00

01.03.2020

01.11.2019

500,0001.02.2020

08.01.2020

17501,23

28.02.2020

26.03.2020

23.03.2020

5600,00

900,00

4200,00

27.02.2020

26.03.2020

24.03.2020

хххх

ФОП Дрегало Галина Яківна

17501,23

4200,00

хххх

хххх

5767,00

ФОП Медвідь Василь Анатолійович

ФОП Кожан Наталія Ростиславівна хххх

хххх

4500,00

5600,00

32100, 
Хмельницька 

область, 
Ярмолинецький 

район,  село 
Соколівка, 

32200, 
Хмельницька 
область, місто 

Деражня, 

32200, 
Хмельницька 
область, місто 

Деражня, 

-

-

 30600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Теофіполь, 

-

хххх

ФОП Дрегало Галина Яківна

ФОП Кожан Наталія Ростиславівна

ФОП Динько Любов Миколаъвна

-



зарплата

зарплата

зарплата

оренда 
приміщення

Оренда 
приміщення, 
комунальні 

витрати 

сайт

Оренда 
приміщення, 
комунальні 

витрати 

виготовлення 
поліграфічної 

продукції

виготовлення 
поліграфічної 

продукції

виготовлення 
поліграфічної 

продукції

Фізична особа-підприємець 
Стахова Наталія Леонтіївна

хххх

хххх

хххх

102679,00

4808,00
Фізична особа-підприємець 
Стахова Наталія Леонтіївна

102679,00

4808,00

14000,00 14000,00

01.06.2020

01.05.2020

24.06.2020

Бардала Валентина Вікторівна хххх

2567,95

8461,93

01.03.2020

-

хххх -

-

-

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, 

01.07.2020

01.03.2020 12650,61

12.08.2020

12.08.2020

25.08.2020

01.03.2020

1900,82 28.04.2020

8461,93

6122,00

26.05.2020

Бардала Валентина Вікторівна1901,41

1900,8201.04.2020

1901,41

23.06.2020 2567,95

6122,00

12650,61 ФОП Медвідь Василь Анатолійович

1901,41

12.08.2020

12.08.2020

25.08.2020

24.06.2020 ххххРендейко Олександр Казимирович

Коваль Михайло Леонідович

25.06.2020

23.06.2020

1901,41

Фізична особа-підприємець 
Стахова Наталія Леонтіївна

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок,

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, 

Бардала Валентина Вікторівна хххх

-

-

-

-

-

-

хххх

ФОП Лісовий Андрій Олександрович

32500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Віньківці, 

30000, 
Хмельницька 
область, місто 

Славута, 

хххх

хххх

32200, 
Хмельницька 
область, місто 

Деражня,

29000,  місто 
Хмельницький, 

29000,  місто 
Хмельницький, 

29000,  місто 
Хмельницький, 

29000,  місто 
Хмельницький, 



виготовлення 
поліграфічної 

продукції

виготовлення 
поліграфічної 

продукції

виготовлення 
поліграфічної 

продукції

виготовлення 
поліграфічної 

продукції

виготовлення 
поліграфічної 

продукції

виготовлення 
поліграфічної 

продукції

виготовлення 
поліграфічної 

продукції

виготовлення 
поліграфічної 

продукції

виготовлення 
поліграфічної 

продукції

виготовлення 
поліграфічної 

продукції

виготовлення 
поліграфічної 

продукції

29000,  місто 
Хмельницький, 

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

29000,  місто 
Хмельницький,

хххх

29000,  місто 
Хмельницький,

29000,  місто 
Хмельницький,

29000,  місто 
Хмельницький, 

хххх

хххх

хххх

29000,  місто 
Хмельницький,

29000,  місто 
Хмельницький,

29000,  місто 
Хмельницький, 

3600,00

5000,00

22550,00

1750,00

10150,0010150,00

28.09.2020

6000,00

46935,00

680,00

19250,00

46935,00

24.09.2020

25.09.2020

10.09.2020

1750,00

10.09.2020

10.09.2020

3600,00

34010,00

22550,00

24.09.2020

25.09.2020

680,00

25.08.2020

-

-

04.09.2020

10.09.2020

10.09.2020

28.09.2020

-

-

-
Фізична особа-підприємець 
Стахова Наталія Леонтіївна

Фізична особа-підприємець 
Стахова Наталія Леонтіївна

-

6000,00

5000,00

25.08.2020

27.08.2020

04.09.2020

4550,00

19250,00

34010,00

04.09.2020

10.09.2020

4550,00

04.09.2020

10.09.2020

10.09.2020

27.08.2020

Фізична особа-підприємець 
Стахова Наталія Леонтіївна

Фізична особа-підприємець 
Стахова Наталія Леонтіївна

Фізична особа-підприємець 
Стахова Наталія Леонтіївна

Фізична особа-підприємець 
Стахова Наталія Леонтіївна

Фізична особа-підприємець 
Стахова Наталія Леонтіївна

Фізична особа-підприємець 
Стахова Наталія Леонтіївна

Фізична особа-підприємець 
Стахова Наталія Леонтіївна

Фізична особа-підприємець 
Стахова Наталія Леонтіївна

-

-

-

-

-

29000,  місто 
Хмельницький, 

Фізична особа-підприємець 
Стахова Наталія Леонтіївна

хххх
29000,  місто 

Хмельницький, 

29000,  місто 
Хмельницький,



виготовлення 
поліграфічної 

продукції

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк газет

друк газет

друк газет

друк газет

виготовлення 
поліграфічної 

продукції

інформаційно-
рекламні послуги

інформаційно-
рекламні послуги

хххх

хххх

29000,  місто 
Хмельницький,

29000,  місто 
Хмельницький,

хххх

58000, Чернівецька 
обл., місто 
Чернівці, 

Шевченківський 
район

58000, Чернівецька 
обл., місто 
Чернівці, 

Шевченківський 
район,

58000, Чернівецька 
обл., місто 
Чернівці, 

Шевченківський 
район

32000,00

ФОП Драчук Ірина Вікторівна

ФОП Паляниця Марія 
Володимирівна

28000,00

10200,00

960,0006.08.2020

06.08.2020

18.09.2020

25.08.202025.08.2020

06.08.2020

22.09.2020

960,00

1700,00

28000,00

32000,00

01.09.2020

25.08.2020

-

01.09.2020

18.09.2020

29000,  місто 
Хмельницький,

58000, Чернівецька 
обл., місто 
Чернівці, 

Шевченківський 
район,

21.08.2020

25.08.2020

21.08.2020

3300,00

57800,0022.09.2020

17300,00

3300,00

67400,00

159850,00

хххх

хххх

30400, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка, 

30400, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка,

12.08.2020

17300,00

67400,00

-

-

-

12.08.2020

1700,00

159850,00

06.08.2020

-

18.09.2020

18.09.2020

57800,00

10200,00

Фізична особа-підприємець 
Зволейко Артур Ленідович

Фізична особа-підприємець 
Зволейко Артур Ленідович

Фізична особа-підприємець 
Зволейко Артур Ленідович

Фізична особа-підприємець 
Зволейко Артур Ленідович

ФОП Паляниця Марія 
Володимирівна

Фізична особа- підприємець 
Манетіна Франческа Казимирівна

-

-

-

-

-

29000,  місто 
Хмельницький,

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

Фізична особа-підприємець 
Стахова Наталія Леонтіївна

Фізична особа- підприємець 
Манетіна Франческа Казимирівна



монтаж системи 
охорони 

приміщення

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат 

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат 

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат 

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат 

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат 

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат 

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

30500, 
Хмельницька 
область, місто 

Полонне, 

хххх

32500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Віньківці,

32200, 
Хмельницька 
область, місто 

Деражня, 

32200, 
Хмельницька 
область, місто 

Деражня,

хххх

хххх

хххх

хххх

32500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Віньківці, 

5135,90

4200,00

Коваль Михайло Леонідович

хххх

хххх

хххх

05.08.2020

23.09.2020

06.08.2020

04.09.2020

05.08.2020

01.04.2020

01.06.2020

4200,00

4410,88

01.08.2020

8400,00

5135,90

5135,90

1500,00

11533,74

12364,5001.08.2020

01.09.2020

01.09.2020

-Рендейко Олександр Казимирович8180,30

30000, 
Хмельницька 
область, місто 

Славута,

12364,50

4591,20

хххх

01.06.2020

23.09.2020

05.08.2020

8400,00

5135,90

11533,74

32200, 
Хмельницька 
область, місто 

Деражня, 

-

-

1500,00

ФОП Медвідь Василь Анатолійович

Коваль Михайло Леонідович -

-

-

01.08.2020

Фізична особа підприємець Дрегало 
Галина Яківна

4410,88

01.08.2020

25.08.2020

8180,30

4591,20

18.08.2020

25.08.2020

24.09.2020

ФОП Кожан Наталія Ростиславівна

ФОП Медвідь Василь Анатолійович

хххх
Фізична особа підприємець Дрегало 

Галина Яківна

 Хмельницька 
область, 

Хмельницький 
район, село 
Іванківці,

-

-

-

-

30500, 
Хмельницька 
область, місто 

Полонне,

 30600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Теофіполь, 

ФОП Медвідь Василь Анатолійович

ФОП Бабій Іван Володимирович



оренда 
приміщення

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат 

Оренда рекламної 
площини

інформація на 
сайті

Оренда рекламної 
площини

Оренда рекламної 
площини

Оренда рекламної 
площини

Оренда рекламної 
площини

Оренда рекламної 
площини

Оренда рекламної 
площини

поклейка бордів

хххх

29000,  місто 
Хмельницький, 

вулиця Свободи, 

хххх

21000,  місто  
Вінниця, вулиця 
Стахурського, 

31000, 
Хмельницька 
область, місто 

Красилів,

30000, 
Хмельницька 
область, місто 

Славута,

49500,00

95000,00

7894,50

Фізична особа підприємець 
Халамендик Сергій Васильович

531,30

хххх

хххх

20000,00

15000,00

10.09.2020

23.09.2020

25.08.2020

06.08.2020

10.09.2020

05.08.2020

25.08.2020

01.07.2020

7894,50

20000,00

49500,00

10.09.2020

25.08.2020 840,00

95000,00

04.09.2020

01.04.2020

13317,81

531,30

13317,81

04.09.2020

25.08.2020

25.08.2020

27500,00

15000,00

10.09.2020

29000,  місто 
Хмельницький, 

хххх

хххх

хххх

29013,  місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька, 

29013,  місто 
Хмельницький, 

хххх
29000,  місто 

Хмельницький, 

10.09.2020

96000,00

23.09.2020

-

-

-

-

-

-

-

04.09.2020

10.09.2020

25.08.2020

Фізична особа - підприємець 
Малецький Олег Володимирович

27500,00 04.09.2020

72000,00

Фізична особа підприємець 
Пашинська Валентина Миколаївна

Фізична особа підприємець 
Марченко Альона Петрівна

-

Рендейко Олександр Казимирович

Білоус Олег Миколайович

-

-

-хххх

Фізична особа-підприємець 
Гураєвський Богдан Іванович

29013,  місто 
Хмельницький, 

29000,  місто 
Хмельницький, 

Фізична особа підприємець 
Падалко  Володимир 

Олександрович

Фізична особа підприємець 
Марченко Альона Петрівна

хххх

Фізична особа підприємець 
Свистак Людмила Григорівна

Фізична особа - підприємець 
Малецький Олег Володимирович

29013,  місто 
Хмельницький,

72000,00

96000,00

840,00

хххх



поклейка бордів

поклейка бордів

поклейка бордів

поклейка бордів

поклейка бордів

Оренда рекламної 
площини

Оренда рекламної 
площини

інформація на 
сайті

інформація на 
сайті

інформація на 
сайті

інформація на 
сайті

хххх

10.09.2020

18.09.2020

25.08.2020

26000,00

25.09.2020

28.09.2020

18.09.2020

10.09.2020

25.08.2020

01.09.20203080,00

22000,00

34965,00

26000,00

117370,00

3080,00

хххх

29013,  місто 
Хмельницький,

хххх

47000,00

20160,00

1185,00

3360,00

25.09.2020

28.09.2020

18.09.2020

-

-

Фізична особа підприємець  Лісовий 
Андрій Олександрович

18.09.2020

25.09.2020

04.09.2020

01.09.2020

10.09.2020

11.09.2020 1540,00 11.09.2020

04.09.2020

25.09.2020

10.09.2020

хххх

29013,  місто 
Хмельницький, 

29000,  місто 
Хмельницький, 

29013,  місто 
Хмельницький, 

-

-

-

Фізична особа-підприємець 
Гураєвський Богдан Іванович

29013,  місто 
Хмельницький, 

29013,  місто 
Хмельницький, 

хххх

хххх

-

Фізична особа-підприємець 
Гураєвський Богдан Іванович

1540,00

хххх
29000,  місто 

Хмельницький, 
Фізична особа підприємець  Лісовий 

Андрій Олександрович

Фізична особа підприємець  Лісовий 
Андрій Олександрович

хххх

117370,00

Фізична особа підприємець  Лісовий 
Андрій Олександрович

3080,00

34965,00

3360,00

1185,00

22000,00

Фізична особа-підприємець 
Гураєвський Богдан Іванович

Фізична особа-підприємець 
Гураєвський Богдан Іванович

3080,00

20160,00

47000,00

29000,  місто 
Хмельницький, 

Фізична особа-підприємець 
Гураєвський Богдан Іванович

хххх

хххх

Фізична особа підприємець 
Пашинська Валентина Миколаївна

29000,  місто 
Хмельницький,

хххх

29013,  місто 
Хмельницький, 

-

-

-

-

-

Фізична особа підприємець 
Пашинська Валентина Миколаївна

29013,  місто 
Хмельницький,



інформація на 
сайті

інформація на 
сайті

інформація на 
сайті

інформація на 
сайті

інформація на 
сайті

зарплата

зарплата

зарплата

оренда офісної 
техніки

зарплата

зарплата

80,50

2012,50

2012,50

01.01.2020

01.12.2020

18.12.2020

24.12.2020

Бардала Валентина Вікторівна

Бардала Валентина Вікторівна

Бардала Валентина Вікторівна

-

-

-

1901,41

28.07.2020

12600,00

770,00

хххх

хххх

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, 

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок,

21.08.2020

Бардала Валентина Вікторівна

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок

хххх

хххх

хххх27.10.2020

2012,50

12000,00

3000,00

2012,50

2012,50

7500,00

-

1901,41

80,50

28.09.2020

хххх

хххх

-

25.09.2020

01.07.2020

10.09.2020

23.09.2020

01.10.2020

01.08.2020

01.09.2020

11.09.2020

10.09.2020

11.09.2020

1901,41

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, 

хххх
29000, місто 

Хмельницький, 

хххх

хххх

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок,

29000,  місто 
Хмельницький, 

29000,  місто 
Хмельницький, 

29000, місто 
Хмельницький, 

29000, місто 
Хмельницький,

27.08.2020

25.09.2020

Бардала Валентина Вікторівна

Бардала Валентина Вікторівна

21.08.2020

770,00

12000,00

7500,00
Фізична особа-підприємець Олексюк 

Вадим Миколайович

2012,50

23.09.2020
Фізична особа-підприємець Олексюк 

Вадим Миколайович

Фізична особа підприємець  Лісовий 
Андрій Олександрович

Фізична особа підприємець  Лісовий 
Андрій Олександрович

Фізична особа-підприємець 
Пастушенко Вадим 

Володимирович

1901,41

3000,00

12600,00

-

-

-

-

-

-

хххх

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, 



зарплата

оренда 
приміщення та 

комунальні 
платежі

оренда 
приміщення та 

комунальні 
платежі

оренда 
приміщення та 

комунальні 
платежі

оренда 
приміщення 

оренда 
приміщення 

оренда 
приміщення 

оренда 
приміщення та 

комунальні 
платежі

оренда 
приміщення та 

комунальні 
платежі

Фізична особа-підприємець  
Соловйова Людмила Григорівна

Фізична особа підприємець Медвідь 
Василь Анатолійович

2012,50

01.11.2020

01.12.2020

01.12.2020

01.10.2020

01.11.2020

01.10.2020

01.12.2020

01.10.2020 2567,95

2567,95

Фізична особа-підприємець  Дрегало 
Галина Яківна

Фізична особа-підприємець  Дрегало 
Галина Яківна

Фізична особа-підприємець  
Соловйова Людмила Григорівна

Коваль Михайло Леонідович

6257,00

6122,90

2567,95

20.10.2020

28.12.2020

6080,00 24.12.2020

30.12.2020

27.11.2020

16.10.2020

24.11.2020

6257,00

23.10.2020

Бардала Валентина Вікторівна

хххх

хххх

хххх

5121,60

6122,90

2567,95

Коваль Михайло Леонідович

хххх

хххх

хххх

-

-

-

-

-

-

-

-

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, 

32200, 
Хмельницька 
область, місто 

Деражня, 

30500, 
Хмельницька 
область, місто 

Полонне,

30500, 
Хмельницька 
область, місто 

Полонне, 

30.11.2020

4669,20

хххх

хххх

хххх

Коваль Михайло Леонідович

2012,50

4669,20

5121,60

01.11.2020

2567,95

2567,95

6080,00

32500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Віньківці, 

32500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Віньківці, 

32500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Віньківці,

-

32600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу Нова 

Ушиця, 

32600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу Нова 

Ушиця, 



оренда 
приміщення та 

комунальні 
платежі

оренда 
приміщення та 

комунальні 
платежі

програма 
М.Е.Д.ок

інформація на 
сайті

оренда 
приміщення та 

комунальні 
платежі

оренда 
приміщення 

оренда 
приміщення та 

комунальні 
платежі

оренда 
приміщення

4200,00

16000,00

1000,0030.11.2020

30.10.2020

Фізична особа підприємець Медвідь 
Василь Анатолійович

Фізична особа підприємець 
Карвацький Артур Миколайович

Фізична особа підприємець Третько 
Сергій Віталійович

Фізична особа підприємець 
Осадчий Вадим Вячеславович

13606,80

22.10.2020

Рендейко Олександр Казимирович

Фізична особа підприємець Кожан 
Наталія Ростиславівна

01.09.2020

01.12.2020

750,0001.10.2020 750,00

4200,00

хххх

22.10.2020

01.10.2020

30.11.2020

30.10.2020 хххх

хххх

-

-

-

-

-

-

30.12.2020

Загальна сума (вартість), грн

02094, місто Київ, 

30000, 
Хмельницька 
область, місто 

Славута, 

 30600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Теофіполь,

хххх

хххх

- -

01.10.2020

- --

01.10.2020 2090,00

3350,00

-

-

хххх

3350,00

13606,80

- -

Фізична особа підприємець Медвідь 
Василь Анатолійович

хххх

-

-

02002, місто Київ, 

1000,00

16000,00

31363, 
Хмельницька 

область, 
Хмельницький 

район, село 
Ружичанка, 

31000, 
Хмельницька 
область, місто 

Красилів, 

-

32200, 
Хмельницька 
область, місто 

Деражня,

Білоус Олег Миколайович хххх

8099,00

01.12.2020 6009,00 -

2090,00

32200, 
Хмельницька 
область, місто 

Деражня, 

6009,00



2) на користь юридичної особи

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

27.02.2020

Дата припинення

30.03.2020

27.02.2020

246,00

26.03.2020 26.03.2020

30.03.2020

Дата 
виникнення

Вид 
фінансових 
зобов'язань

14305909

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за ЄДРПОУ

27.02.2020

30.01.2020

30.01.2020 150,00

27.02.2020

6,00

9,00

27.02.2020

150,00

30,43

60,84

Сума 
(вартість), 

грн

6,00 -

-

1430590930.01.2020
Публічне акціонерне товариство 

«Райффайзен Банк Аваль»

Повне найменування особи

27.02.2020

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

60,84

30,43

150,00 14305909

9,00

150,00

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

30.01.2020

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Сума (вартість), 
грн.

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

14305909246,00

14305909

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

Сума 
(вартість) 
на кінець 
звітного 
періоду, 

грн

-

-

14305909

14305909

Місцезнаходже
ння  особи

-

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

-

-



банківські послуги

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

відшкодування 
земельного 

податку

відшкодування 
комунальних 

платежів

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

відшкодування 
комунальних 

платежів

01.02.2020

28.02.2020

496,00

150,0030.03.2020

12.12.2019

26.03.2020

01.03.2020

30.11.2019

18.03.2020

01.12.2019 496,00

1176,25

30.03.2020

19.03.2020

18.03.2020

26.03.2020

141,24

3525,32

2809,05

346,33

18.03.2020

18.03.2020

2809,05

346,33

1176,25

18.03.2020

141,24

496,00 Білогірська районна рада 
Хмельницької області

3525,32 41945568

41945568

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

30200, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Білогіря, вулиця 
Шевченка, будинок  

46 

Відділ культури національностей, 
релігій та туризму  Городоцької 

міської ради Хмельницької області

4060482

41945568

41945568

496,00

150,00

Відділ культури національностей, 
релігій та туризму  Городоцької 

міської ради Хмельницької області

Білогірська районна рада 
Хмельницької області

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Відділ культури національностей, 
релігій та туризму  Городоцької 

міської ради Хмельницької області

30200, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Білогіря, вулиця 
Шевченка, будинок  

46 

14305909

41945568

4060482

-

-

Відділ культури національностей, 
релігій та туризму  Городоцької 

міської ради Хмельницької області

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59

-

-

-

-

-

-

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59

Відділ культури національностей, 
релігій та туризму  Городоцької 

міської ради Хмельницької області



оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

податки по 
зарплаті

податки по 
зарплаті

оренда 
приміщення

відшкодування 
комунальних 

платежів

відшкодування 
комунальних 

платежів

оренда 
приміщення

2079,40

412,85

01.11.2019 360,00

412,85

128,00

27.02.2020

19.03.2020

1039,7026.03.2020

28.02.2020

18.03.2020

128,00

1401,501401,50

19.03.2020

41114556

21316109

41114556

39564228

39564228

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

Комунальна установа Дунаєвецької 
міської ради "Міський культурно-

мистецький, просвітницький центр"

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

21316109

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

21316109

Комунальна установа Дунаєвецької 
міської ради "Міський культурно-

мистецький, просвітницький центр"

-

21316109 -

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

-

-

-

-

-

-

01.01.2020

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Центральна 
будинок 42  

Відділ культури та туризму 
Чемеровецької селищної ради 

Хмельницької області

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

17.03.2020

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому2079,40

240,00

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Центральна 
будинок 42  

Відділ культури та туризму 
Чемеровецької селищної ради 

Хмельницької області

18.03.2020

Комунальна установа Дунаєвецької 
міської ради "Міський культурно-

мистецький, просвітницький центр"

01.10.2019

27.02.2020

240,00

1239,37

360,00

1239,37

1039,7026.03.2020

18.03.2020

19.03.2020

01.02.2020

Комунальна установа Дунаєвецької 
міської ради "Міський культурно-

мистецький, просвітницький центр"



телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

19.03.2020

19.03.2020

1182500

552,00

648,00

864,00

672,00

640,00

20.02.2020

18.03.2020

19.03.2020 640,00

864,00

648,00

672,00

19.03.2020

4164,82

19.03.2020

640,00

4236,14

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

640,00 14167086

Хмельницька філія Публічного 
акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

Хмельницька філія Публічного 
акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

1182500

14167086

14167086

-

-

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

-

-

-

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

-

-

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

-

18.03.2020

19.03.2020

20.02.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

4236,14

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

14167086

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

14167086

29017, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Проскурівська, 

будинок 13

14167086

29017, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Проскурівська, 

будинок 13

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

4164,82

552,00

19.03.2020

19.03.2020



друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

19.03.20208112,00

31.03.2020

19.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

21312583

21312583

1944,00

-

-

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

-

-

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

-

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

-

-

-

1080,00

1944,00

1792,00

30.03.2020

30.03.2020

19.03.2020

30.03.2020 5400,00

31.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

19.03.2020

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

14167086
Приватне підприємство "Городоцький 

районний телерадіопресцентр"

21312583

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Дунаєвецький вісник"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Дунаєвецький вісник"

21312583
Приватне підприємство "Медіа-Центр 

"Дунаєвецький вісник"

21312583

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Дунаєвецький вісник"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Дунаєвецький вісник"

21312583

14167086
Приватне підприємство "Городоцький 

районний телерадіопресцентр"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Дунаєвецький вісник"

5400,00

720,00720,00

8112,00

1792,00

1080,00

1944,00

4560,00

1944,00

4560,00



оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

19.03.2020

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

150,25 14.02.2020

790,00

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

19.03.2020

780,00

717,00

740,0019.03.2020

19.03.2020

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

-

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

21311715

-

-

-

-

-

-

-

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

19.03.2020

11.03.2020

27.02.2020150,25 150,25

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

01.03.2020

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

21311715

21311715

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

21311715

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

21311715

21311715

21311715

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

21311715

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

19.03.2020

19.03.2020

717,00

740,00

780,00

790,00

149,80

690,00

19.03.2020

01.01.2020

01.02.2020

19.03.2020

19.03.2020

150,25

149,80

690,00



друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

19.03.2020

857,00

798,00

787,50

1200,00

865,00

930,00

19.03.2020 874,00

19.03.2020

19.03.2020 Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

-

19.03.2020

1248,00

19.03.2020

19.03.2020 Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

19.03.2020

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

21311715

-

2475606

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

-

-

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

21311715 -

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

-

21311715

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

21311715

-

21311715

21311715

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

-

2475606

874,00

19.03.2020

19.03.2020

787,50

1248,00

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

857,00

865,00

19.03.2020

19.03.2020

798,00

1200,00

930,00

19.03.2020



друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

1165,50

952,00

1092,00

19.03.2020

19.03.2020 1001,00

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

1092,00

19.03.2020 1713,25

1274,00

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

2475606

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

2475606

19.03.2020

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

1050,00

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

2475606

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

2475606

2475606

2475606

2475606

-

-

-

-

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

-

-

-

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

-

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

2475606

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

1274,00

1165,50

1092,00

952,00

1001,00

1713,25

19.03.2020

1092,00

1050,00



телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

19.03.2020

19.03.2020

21.02.2020

19.03.2020

19.03.2020

Приватне підпиємство "Медіа-центр 
"Подільські вісті"

18.03.2020

2200,00

2250,00

500,0008.01.2020

19.03.2020

600,00

Приватне акціонерне товариство 
"КИЇВСТАР"

Приватне підпиємство "Медіа-центр 
"Подільські вісті"

Приватне акціонерне товариство 
"КИЇВСТАР"

Приватне акціонерне товариство 
"КИЇВСТАР"

Приватне підпиємство "Медіа-центр 
"Подільські вісті"

Приватне підпиємство "Медіа-центр 
"Подільські вісті"

2250,00

2310,00

Приватне підпиємство "Медіа-центр 
"Подільські вісті"

600,00

2250,00

21313714

21673832

21313714

21313714

-

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Володимирська , 

будинок 92

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Володимирська , 

будинок 92

21313714

21313714

21673832

21673832

-

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Володимирська , 

будинок 92

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Володимирська , 

будинок 92

-

-

03113, місто Київ, 
вулиця 

Дегтярівська, 
будинок 53

03113, місто Київ, 
вулиця 

Дегтярівська, 
будинок 53

-

03113, місто Київ, 
вулиця 

Дегтярівська, 
будинок 53

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Володимирська , 

будинок 92

-

-

-

18.03.2020 600,00

500,00

600,0021.02.2020

2200,00

2250,00

08.01.2020

19.03.2020

19.03.2020

2310,00

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

2250,00

2250,00



друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

друк вітань в 
газеті

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення, 
комунальні 

платежі 

оренда 
приміщення, 
комунальні 

платежі 

19.03.2020

17.03.2020

27.02.2020

27.02.2020 14175832

14175832

7025,63

3020,00 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СКІФ-ПРЕС»

18.03.2020

4480,00

19.03.2020

19.03.2020 2500,00 Приватне підпиємство "Медіа-центр 
"Подільські вісті"

14144547

14144547

21313714

21313714

21313714

21313714

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Ковальська, 
будинок 3

31400, 
Хмельницька 

область селище 
міського типу 
Стара Синява, 

вулиця 
Грушевського, 

будинок 56 

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Ковальська, 
будинок 3

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Володимирська , 

будинок 92

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Володимирська , 

будинок 92

-

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Володимирська , 

будинок 92

-

-

-

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Володимирська , 

будинок 92

31400, 
Хмельницька 

область селище 
міського типу 
Стара Синява, 

вулиця 
Грушевського, 

будинок 56 

-

-

-

-

01.02.2020

01.11.2019

2600,00

2500,00

5010,00

01.01.2020

19.03.2020

4480,00

6720,00

3390,00

19.03.2020

19.03.2020

01.11.2019 7025,63

3020,00

6720,00

19.03.2020 Приватне підпиємство "Медіа-центр 
"Подільські вісті"

Приватне підпиємство "Медіа-центр 
"Подільські вісті"

Старосинявське видавничо-
поліграфічне мале підприємство 

"Офсет"

Старосинявське видавничо-
поліграфічне мале підприємство 

"Офсет"

3390,00

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СКІФ-ПРЕС»

Приватне підпиємство "Медіа-центр 
"Подільські вісті"2600,00

5010,00

19.03.2020



оренда 
приміщення, 
комунальні 

платежі 

оренда 
приміщення, 
комунальні 

платежі 

оренда 
приміщення, 
комунальні 

платежі 

оренда 
приміщення, 
комунальні 

платежі 

оренда 
приміщення, 
комунальні 

платежі 

оренда 
приміщення, 
комунальні 

платежі 

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

9195,32

17.03.2020

27.02.2020

550,00

25.03.2020

5516346

39466584

39466584

6640,00

10420,00

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СКІФ-ПРЕС»

14175832

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТЕСОРО-М»

27.02.2020

18.03.2020 14737,49

3500,0019.03.2020

9195,3227.02.2020

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

5516346

31500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Летичів, вулиця 
Юрія Савицького, 

будинок 25 

31500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Летичів, вулиця 
Юрія Савицького, 

будинок 25 

-

-

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Ковальська, 
будинок 3

-

-

-

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

-

-

-

01.12.2019

14737,49

01.02.2020

01.02.2020

01.03.2020

1650,00

550,00

01.11.2019 10420,00

01.10.2019

01.01.2020

6640,00

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"Універсалсервіс - 

ТСЦ"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"Універсалсервіс - 

ТСЦ"
1650,00

01.03.2020

3472,00

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Летичівська 

меблева фабрика»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Летичівська 

меблева фабрика»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Летичівська 

меблева фабрика»

3472,00

3500,00

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТЕСОРО-М»

31500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Летичів, вулиця 
Юрія Савицького, 

будинок 25 

5516346

30100, 
Хмельницька 
область, місто 

Нетішин, проспект 
Незалежності, 

будинок 11 офіс 
201

17.03.2020

30100, 
Хмельницька 
область, місто 

Нетішин, проспект 
Незалежності, 

будинок 11 офіс 
201

34256710

34256710



аудиторські 
послуги

податки по 
орендній платі

податки по 
орендній платі

податки по 
орендній платі

податки по 
орендній платі

податки по 
орендній платі

податки по 
орендній платі

податки по 
зарплаті

28.02.2020

74,25

239,25

18.03.2020

2700,00

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

-

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

38045529
Управління державного казначейства  

у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

-

-

-

-

-

-

2871,0018.03.2020

17.03.2020

28.02.2020

28.02.2020

225,00

18.03.2020

100000,00

18.03.2020

18.03.2020

2700,00 38045529

23500277

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

38045529

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

239,2518.03.2020

17.03.2020

28.02.2020

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

74,25

01030,  місто Київ, 
вулиця Пирогова, 
будинок 2 офіс 37

38045529

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Аудиторська фірма 

"Імона-аудит"

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому225,00

100000,00

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

38045529

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

18.03.2020

38045529

141,76 38045529
Управління державного казначейства  

у місті Хмельницькому
-

891,00 891,00

2871,00

27.02.202027.02.2020 141,76

18.03.2020



податки по 
зарплаті

податки по 
зарплаті

податки по 
зарплаті

орендна плата за 
користування 
приміщенням

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

27.02.2020

0,68

-
Управління державного казначейства  

у місті Хмельницькому

35805541

-

-

29.04.2020 150,00150,00

0,6812.05.2020

15,21

29.04.2020

29.04.2020

15,2128.04.2020

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

42,00

-

14305909

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

38045529

29013, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Камянецька, 
будинок  3

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

38045529

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний інститут

-

850,66

16905,00

38045529

70,88

14305909

-

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

1701,32 Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

14305909

26.03.2020

14305909

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 
12.05.2020

28.04.2020

29.04.2020 42,00

70,88 26.03.2020

16905,00

26.03.2020

26.03.2020 850,66

01.10.2019

27.02.2020 27.02.20201701,32



банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги 14305909

14305909

150,00

85,00

26.06.2020

28.05.2020 150,00

28.05.2020

24.06.2020

15,21

14305909

13.05.2020

26.05.2020

26.06.2020

15,21

0,68

60,00

26.05.2020

9,0028.05.2020

150,00

85,00

15,21

13.05.2020

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

14305909

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

-

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

-

-14305909

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

0,68

13.05.2020

24.06.2020

28.05.2020

-

-

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

-

-

14305909

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

14305909

14305909

13.05.2020

9,00

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 
60,00

15,21

26.06.2020

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

26.06.2020 150,00

-



комунальні 
платежі

податки із 
зарплати

податки із 
зарплати

податки із 
зарплати

штраф

податки із 
зарплати

податки із 
зарплати

телекомунікаційні 
послуги

39564228

519,64

171,04

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

06.05.2020 171,04

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

39564228

39564228

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

41945568
Відділ культури національностей, 
релігій та туризму  Городоцької 

міської ради Хмельницької області

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59

06.05.2020

-

-

-

-

Хмельницька філія Публічного 
акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

-

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

-

-

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

39564228

39564228

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

213,06

519,64

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

-

519,64

519,64

4236,17

09.06.2020

519,64

1039,28

16.06.2020

23.06.2020519,64

1182500

39564228

29017, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Проскурівська, 

будинок 13

07.04.2020

519,6423.06.2020

519,64

1039,28

28.04.202028.04.2020

07.04.20204236,17

26.05.2020

23.06.2020

23.06.2020

16.06.2020 213,06

09.06.2020

26.05.2020



телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення, 
комунальні 

платежі 

оренда 
приміщення, 
комунальні 

платежі 

Приватне акціонерне товариство 
"КИЇВСТАР"

4382,58

600,00

15.05.2020600,00

03.06.2020

-

-

-

-

21673832

21673832

21673832

31500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Летичів, вулиця 
Юрія Савицького, 

будинок 25 

03113, місто Київ, 
вулиця 

Дегтярівська, 
будинок 53

03113, місто Київ, 
вулиця 

Дегтярівська, 
будинок 53

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СКІФ-ПРЕС»

600,00

-

-

Хмельницька філія Публічного 
акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

Хмельницька філія Публічного 
акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

Приватне акціонерне товариство 
"КИЇВСТАР"

1182500

29017, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Проскурівська, 

будинок 13

Приватне акціонерне товариство 
"КИЇВСТАР"

14175832

5516346

4480,00

4382,58

6908,00
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Летичівська 
меблева фабрика»

-

-

4236,17

4236,17

600,00

1182500

29017, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Проскурівська, 

будинок 13

4236,17

4236,17 06.05.2020

24.06.2020

23.06.2020

07.04.2020

15.05.2020

09.06.2020

23.06.2020

24.06.2020

600,00

4480,00

600,0009.06.2020

07.04.2020

23.06.2020

06.05.2020

03.06.2020

Старосинявське видавничо-
поліграфічне мале підприємство 

"Офсет"

6908,00 23.06.2020

31400, 
Хмельницька 

область селище 
міського типу 
Стара Синява, 

вулиця 
Грушевського, 

будинок 56 

03113, місто Київ, 
вулиця 

Дегтярівська, 
будинок 53

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Ковальська, 
будинок 3

14144547



податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

адміністративний 
збір

податки із 
зарплати

-1800,00

47,85 -

-

-

-38045529
Управління державного казначейства  

у місті Хмельницькому

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

75,0009.04.2020

09.04.2020

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

23.06.2020

900,00

1800,00

23.06.2020

24.06.2020

09.04.2020

09.04.2020

574,20

900,00

23.06.2020

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

150,00

23.06.2020

24.06.2020

14.04.2020

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

24.06.2020

38045529

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

38045529

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

28.04.2020

38045529

630,00

28.04.2020 35,43

3804552914.04.2020
Управління державного казначейства  

у місті Хмельницькому
630,00

24.06.2020

574,20

38045529

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

35,43

-

-

38045529

-

150,00 38045529

47,85

75,00



податки із 
орендної плати

податки із 
зарплати

податки із 
зарплати

податки із 
зарплати

податки із 
зарплати

орендна плата за 
користування 
приміщенням

адміністративний 
збір

адміністративний 
збір

-

-

38045529

38045529

22.07.2020

07.07.2020

630,00

630,00

22.07.2020

07.07.2020

630,00

630,00

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

26.05.2020

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний інститут

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

38045529

26.05.2020

425,16

425,16

3804552923.06.2020

-

-

-

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29013, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Камянецька, 
будинок  3

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

-

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

35805541

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

23.06.2020

425,16

425,1628.04.2020

8452,50

35,43

23.06.2020

28.04.2020

26.05.202035,43 35,43

26.05.2020

23.06.2020

23.06.2020

425,16

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

-

-

38045529

38045529

38045529

23.06.2020

35,43

425,16

8452,50



адміністративний 
збір

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
зарплати

податки із 
зарплати

37,50

35,43

-

-

-

-

-

-

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

38045529

38045529

38045529

38045529

38045529

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

08.07.2020

06.08.2020

23.09.2020

05.08.2020

630,00

9,90

95,70

08.07.2020

06.08.2020

28.09.2020

28.07.2020

23.09.2020

05.08.2020

24.09.2020

06.08.2020 06.08.2020

28.09.2020

28.07.2020

24.09.2020
Управління державного казначейства  

у місті Хмельницькому

225,00

95,70

95,70 38045529

38045529

630,00

9,90

225,00

38045529

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

95,70

225,00

225,00

37,50

35,43

-

-



податки із 
зарплати

податки із 
зарплати

податки із 
зарплати

податки із 
зарплати

податки із 
зарплати

податки із 
зарплати

податки із 
зарплати

інформація на 
сайті

-

-

-

-

-

-

-

39564228

38045529

39564228

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Інститутська , 
будинок 14/2

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

39564228

39564228

39564228

39564228

43467542

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"Інформаційне 

агенство "ХМ-ІНСАЙД"

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

27.08.2020

28.07.2020

27.08.2020

28.09.2020

28.07.2020

27.08.2020

25.08.2020

27.08.2020

28.09.2020

35,43

550,00

519,64519,64

550,00

519,64

519,64

519,64

28.09.2020

28.07.2020

25.08.2020 2200,00

550,00

519,64

35,43

519,64

2200,00

550,00

519,64 28.07.2020

27.08.2020

27.08.2020

28.09.2020

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

-



інформація на 
сайті

інформація на 
сайті

телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

-

-

-

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Інститутська , 
будинок 14/2

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Інститутська , 
будинок 14/2

31000, 
Хмельницька 
область, місто 

Красилів, вулиця 
Грушевського, 

будинок 84

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 36

-

-

32100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

-

43467542

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 36

43467542

32685065

32685065

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "3НЕТ"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Редакція газети 

"НАШЕ МІСТО"

37347474

37347474

21311715

21313714

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"Інформаційне 

агенство "ХМ-ІНСАЙД"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "3НЕТ"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"Інформаційне 

агенство "ХМ-ІНСАЙД"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Редакція газети 

"НАШЕ МІСТО"

Приватне підпиємство "Медіа-центр 
"Подільські вісті"

300,00

1284,00

4050,00

23.09.2020

16.09.2020

17.08.2020

18.09.2020

02.09.2020

16.09.2020

25.08.2020

06.08.2020 4050,00

1800,00

2800,00

18.09.2020

16.09.2020

17.08.2020

23.09.2020

25.08.2020

2682,50

300,00

1809,00

640,00

16.09.2020

1284,00

2800,00

640,00

1809,00

2682,50

1800,00 02.09.2020

06.08.2020

-

-

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Володимирська , 

будинок 92

31000, 
Хмельницька 
область, місто 

Красилів, вулиця 
Грушевського, 

будинок 84



друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

-

-

-

-

-

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Володимирська , 

будинок 92

-

-

-

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Володимирська , 

будинок 92

32300, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка , вулиця 
старокостянтинівсь
ке шосе, будинок  9

32300, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка , вулиця 
старокостянтинівсь
ке шосе, будинок  9

32300, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка , вулиця 
старокостянтинівсь
ке шосе, будинок  9

32300, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка , вулиця 
старокостянтинівсь
ке шосе, будинок  9

32300, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка , вулиця 
старокостянтинівсь
ке шосе, будинок  9

2475693

Приватне підпиємство "Медіа-центр 
"Подільські вісті"

21313714

21313714

2475693

2475693

2475693

2475693

21313714

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Шепетівський вісник"

Приватне підпиємство "Медіа-центр 
"Подільські вісті"

Приватне підпиємство "Медіа-центр 
"Подільські вісті"

11250,00

5360,00

25.08.2020

18.09.2020

23.09.2020

18.08.2020

15040,00

5138,00

2520,00

9900,00

04.09.2020

23.09.2020

29.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

29.09.2020

23.09.2020

18.08.2020

04.09.2020

23.09.2020

9000,00

5138,00

5360,00

2520,00

9900,00

4220,00

15040,00

4220,00

25.08.2020

11250,00

9000,00

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Шепетівський вісник"

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Шепетівський вісник"

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Шепетівський вісник"

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Шепетівський вісник"

18.09.2020

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Володимирська , 

будинок 92



друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

-

-

-

-

-

-

-

-

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 7

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 7

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

14146150

30000, 
Хмельницька 
область, місто 

Славута , вулиця 
Миру, будинок  

102А

30000, 
Хмельницька 
область, місто 

Славута , вулиця 
Миру, будинок  

102А

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 7

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

2475606

14146150

14167086

14146150

Приватне підприємство "Редакція 
газети Трудівник Полісся" 

Сьогодні"

14167086

2475658

2475658

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Життя 

Старокостянтинівщини"

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Життя 

Старокостянтинівщини"

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Життя 

Старокостянтинівщини"

6289,38

2828,00

1071,00 06.08.2020

06.08.2020

04.09.2020

6289,38

2828,00

2170,00

972,00

7644,00

1137,50

8554,00

06.08.2020

972,00

8554,00

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

19.08.2020

25.08.2020

27.08.2020

06.08.2020

19.08.2020

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

06.08.2020

23.09.2020

06.08.2020

23.09.2020 7644,00

1071,00

25.08.2020

27.08.2020

04.09.2020

1137,50

Приватне підприємство "Редакція 
газети Трудівник Полісся" 

Сьогодні"

2170,00

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1



друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

-

-

-

-

-

-

-

-

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

30600, 
Хмельницька 
обл.,селище 

міського типу 
Теофіполь, 
ВУЛИЦЯ 

БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГ

О, будинок 9

 Хмельницька 
область, місто 

Камянець 
Подільський, 

площа Вірменський 
ринок, будинок 6

2475687

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Шевченка, будинок 
10

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Шевченка, будинок 
10

2475687

2475799

2475687

2475629

21311715

2475782

2475629

Приватне підприємство"Редакція 
газети"Зоря Надгориння" 

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

25.08.2020

23.09.2020

4004,00

19.08.2020

4018,00

01.09.2020

25.08.2020

04.09.2020

25.08.2020

2160,00

7672,00

1580,00

4858,00

3640,00

19.08.2020

25.08.2020

04.09.2020

Приватне підприємство"Редакція 
газети"Зоря Надгориння" 

Приватне підприємство "Редакція 
газети"Життя Теофіпольщини"

01.09.2020

19.08.2020

23.09.2020

14.08.2020 14.08.2020

19.08.2020

890,00

Приватне підприємство"Медіа-
центр"Край Камянецький"

3640,00

1580,00

4018,00

4004,00

2160,00

7672,00

890,00

4858,00

Приватне підприємство"Редакція 
газети"Зоря Надгориння" 

Приватне підприємство"Медіа-
центр"Край Камянецький"

Приватне підприємство "Реданція 
газети"Летичівська газета"

 Хмельницька 
область, місто 

Камянець 
Подільський, 

площа Вірменський 
ринок, будинок 6

31500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Летичів, вулиця 
Героїв Крут, 

будинок 2

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Шевченка, будинок 
10



друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

-

-

-

-

-

30100, 
Хмельницька 
область, місто 

Нетішин, проспект 
Незалежності, 

будинок 31

30100, 
Хмельницька 
область, місто 

Нетішин, проспект 
Незалежності, 

будинок 31

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

Хмельницька 
область, селище 
міського типу 

Білогіря, вулиця 
Шевченка, будинок 

46

30100, 
Хмельницька 
область, місто 

Нетішин, проспект 
Незалежності, 

будинок 31

 Хмельницька 
область, місто 

Камянець 
Подільський, 

площа Вірменський 
ринок, будинок 6

-

-

-

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

Хмельницька 
область, селище 
міського типу 

Білогіря, вулиця 
Шевченка, будинок 

46

2475606

21324617

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Життя і слово"

Приватне підприємство  
"Нетішинський вісник"

2475664

21324617

Приватне підприємство  
"Нетішинський вісник"

21324617

21311715

2475629

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Життя і слово"

Приватне підприємство"Медіа-
центр"Край Камянецький"

1740,00

06.08.2020

18.08.2020

23.09.2020

1370,00

2600,00

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

23.09.2020

18.08.2020

1137,50

25.08.2020

27.08.2020

25.08.2020

4900,00

06.08.2020

23.09.2020

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

24.09.2020 24.09.2020

25.08.2020

23.09.2020

25.08.2020

27.08.2020

2600,00

1137,50

1370,00

4900,00

2344,16

6707,04

8692,00

2475664

Приватне підприємство  
"Нетішинський вісник"

8692,00

1740,00

2344,16

6707,04



друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

-

-

-

-

-

-

-

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

32200, 
Хмельницька 
область, місто 

Деражня, вулиця 
Миру, будинок 77

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

 Хмельницька 
область, селище 

міського типу Нова 
Ушиця, вулиця  

Подільська, 
будинок 22

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

-

2475776

2475606

2475606

2475635

2475635

21312583

2475606

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Дунаєвецький вісник"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Дунаєвецький вісник"

3965,36

1557,00

2047,50

1950,00

1200,00

900,00

4320,00

29.09.2020

06.08.2020

04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

23.09.2020

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Наддністрянська правда"

1557,00

Приватне підприємство "Редакція 
газети "ВІСНИК 

ДЕРАЖНЯНЩИНИ"

23.09.2020

29.09.2020

04.09.2020

06.08.2020

04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Наддністрянська правда"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

3245,00

4320,00

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

1200,00

21312583

 Хмельницька 
область, селище 

міського типу Нова 
Ушиця, вулиця  

Подільська, 
будинок 22

3965,36

2047,50

1950,00

3245,00

900,00



друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

-

-

-

-

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

32200, 
Хмельницька 
область, місто 

Деражня, вулиця 
Миру, будинок 77

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

-

-

-

-

2475606

2475606

21312583

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Дунаєвецький вісник"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Дунаєвецький вісник"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Дунаєвецький вісник"

23.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

19.08.2020

04.09.2020

3276,00

04.09.2020

04.09.2020

19.08.2020

04.09.2020

24.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

4315,00

10284,54

23.09.2020

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

24.09.2020

04.09.2020

1080,00

4315,00

3276,00

11284,00

2340,00

1200,00

04.09.2020

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

Приватне підприємство "Редакція 
газети "ВІСНИК 

ДЕРАЖНЯНЩИНИ"

2475606

2475776

2475606

1200,00

10284,54

1080,00

1080,00

11284,00

2340,00

1080,00

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

21312583

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

21312583



друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

-

-

-

-

-

-

30500, 
Хмельницька 
область, місто 

Полонне, вулиця 
Лесі Українки, 
будинок 103

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

-

30500, 
Хмельницька 
область, місто 

Полонне, вулиця 
Лесі Українки, 
будинок 103

32200, 
Хмельницька 
область, місто 

Деражня, вулиця 
Миру, будинок 77

30500, 
Хмельницька 
область, місто 

Полонне, вулиця 
Лесі Українки, 
будинок 103

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

-

14167086
Приватне підприємство "Городоцький 

районний телерадіопресцентр"

2475747

21312583

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

Приватне підприємство Редакція 
газети "Новий шлях"

1926,00

1377,00

04.09.2020

25.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

23.09.202023.09.2020

04.09.2020

1377,00

1377,00

25.09.2020

23.09.2020

29.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

9895,00

2356,00

3187,00

Приватне підприємство Редакція 
газети "Новий шлях"

Приватне підприємство Редакція 
газети "Новий шлях"

Приватне підприємство "Редакція 
газети "ВІСНИК 

ДЕРАЖНЯНЩИНИ"

Приватне підприємство Редакція 
газети "Новий шлях"

23.09.2020

04.09.2020

2356,0029.09.2020

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Дунаєвецький вісник"

2475776

2475747

14167086

30500, 
Хмельницька 
область, місто 

Полонне, вулиця 
Лесі Українки, 
будинок 103

2475747

2475747

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

5350,00

3187,00

2419,20

1377,00

2419,20

9895,00

5350,00

1926,00



друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

-

-

-

 Хмельницька 
область, селище 

міського типу Нова 
Ушиця, вулиця  

Подільська, 
будинок 22

31500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Летичів, вулиця 
Героїв Крут, 

будинок 2

-

-

-

-

-

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

2475799

2475635

14167086
Приватне підприємство "Городоцький 

районний телерадіопресцентр"

Приватне підприємство "Реданція 
газети"Летичівська газета"

14167086

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

14167086

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Наддністрянська правда"

2475799

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

Приватне підприємство "Реданція 
газети"Летичівська газета"

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

5200,00

10010,00

1560,00

18.09.2020

19.08.2020

23.09.2020

04.09.2020

18.09.2020

900,00

848,00

04.09.2020

18.09.2020

18.09.2020

10010,00

23.09.2020

18.09.2020

18.09.2020

18.09.2020

19.08.2020

04.09.2020

04.09.2020

18.09.2020

5200,005200,00

2990,00

5200,00

4480,00

1560,00

31500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Летичів, вулиця 
Героїв Крут, 

будинок 2

14167086

14167086

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

848,00

4480,00

900,00

2990,00

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57



друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

-

-

-

-

-

-

-

-2475799

2475641

Приватне підприємство "Реданція 
газети"Летичівська газета"

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Наддністрянська правда"

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ "СІЛЬСЬКІ НОВИНИ ПЛЮС"

14167086

14167086

4550,00

1734,00

3185,00

29.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

25.08.2020

24.09.2020

29.09.2020

10.09.2020

18.09.202018.09.2020

23.09.2020

1734,00

29.09.2020

23.09.2020

25.08.2020

24.09.2020

29.09.2020

10.09.2020

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

2304,00
Приватне підприємство "Городоцький 

районний телерадіопресцентр"

 Хмельницька 
область, селище 

міського типу Нова 
Ушиця, вулиця  

Подільська, 
будинок 22

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

14167086

32500, 
Хмельницька обл.,  
селище міського 

типу Віньківці, 
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, 

будинок 7

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

2475635

14167086

31500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Летичів, вулиця 
Героїв Крут, 

будинок 2

2600,00

4690,00

2140,00

2142,00

2600,00

2304,00

2140,00

4550,00

4690,00

2142,00

14167086

3185,00



друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

виговлення 
брендової 
продукції

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

-

-

-

-

-

-

-

-

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Є"

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ "СІЛЬСЬКІ НОВИНИ ПЛЮС"

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ "СІЛЬСЬКІ НОВИНИ ПЛЮС"

Приватне підпиємство "Студія Арті"

Інформаційно-аналітичний 
тижневик РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

"ДЕНЬ ЗА ДНЕМ"

Інформаційно-аналітичний 
тижневик РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

"ДЕНЬ ЗА ДНЕМ"

Інформаційно-аналітичний 
тижневик РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

"ДЕНЬ ЗА ДНЕМ"

Інформаційно-аналітичний 
тижневик РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

"ДЕНЬ ЗА ДНЕМ"

6508,32

2717,00

12122,55

5096,00

4836,00

8200,00

40200,00

23.09.2020

01.09.2020

25.09.2020

04.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

01.09.2020

23.09.2020

4836,00

40200,00

6508,32

5651,80

25.09.2020

04.09.2020

23.09.2020

01.09.2020

23.09.2020

01.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

30400, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка , вулиця 
Чкалова, будинок 1

2475641

30400, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка , вулиця 
Чкалова, будинок 1

22778852

30400, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка , вулиця 
Чкалова, будинок 1

08132, Київська 
область, Києво-
Святошинський 
район,  селище 

Вишневе, вулиця 
Машинобудівник

ів будинок11 
квартира 18

30400, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка , вулиця 
Чкалова, будинок 1

33072014

2475641

22778852

32500, 
Хмельницька обл.,  
селище міського 

типу Віньківці, 
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, 

будинок 7

32500, 
Хмельницька обл.,  
селище міського 

типу Віньківці, 
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, 

будинок 7

35772506

227788525651,80

12122,55

8200,00

5096,00

2717,00

29000,  місто 
Хмельницький, 

вулиця Соборна, 
будинок 1/1

22778852



друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

-

-

-

-

-

-

-

-

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

Приватне підприємство "Редакція 
газети Трудівник Полісся" 

Сьогодні"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Редакція газети 

"НАШЕ МІСТО"

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

Приватне підприємтсво "Редакція 
газети"Життя Теофіпольщини"

Приватне підприємство  "Редакція 
газети "Колос"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" РЕДАКЦІЯ 

ГАЗЕТИ "ПРИБУЗЬКА ЗОРЯ"

6000,00

7147,60

7056,00

2678,00

28.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

17.08.2020

10.09.2020

25.08.2020

23.09.2020

4900,00

25.08.2020

6000,00

2100,00

4005,00

7056,00

7147,60

23.09.2020

10.09.2020

25.08.2020

23.09.2020

25.08.2020

23.09.2020

17.08.2020

28.09.2020

Приватне підприємтсво "Редакція 
газети"Життя Теофіпольщини"

32685065

2475670

31400, 
Хмельницька 

область,селище 
міського типу 
Стара Синява, 

вулиця 
Грушевського, 

будинок 56

30000, 
Хмельницька 
область, місто 

Славута , вулиця 
Миру, будинок  

102А

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 36

21311715

2475718

2475658

21311715

2475782

2475782

2100,00

4005,00

5340,00

4900,00

2678,00

5340,00

30600, 
Хмельницька 
обл.,селище 

міського типу 
Теофіполь, 
ВУЛИЦЯ 

БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГ

О, будинок 9

 31363, 
Хмельницька 

область, 
Хмельницький 

район, село 
Ружичанка, 

ВУЛИЦЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА, 

будинок 29

30600, 
Хмельницька 
обл.,селище 

міського типу 
Теофіполь, 
ВУЛИЦЯ 

БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГ

О, будинок 9

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48



трансляція 
інформаційного 

матеріалу

оренда 
приміщення

оренда рекламних 
площин

оренда 
приміщення

 відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

-

-

-

-

-

-

-

-

29013, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Камянецька, 
будинок  66 офіс 

301

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Продюсерський 

центр "ЕКСКЛЮЗИВ"

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

Відділ освіти, молоді, спорту 
Ізяславської райдержадміністрації

1050,00

366,14

5400,00

248,00

16.09.2020

10.09.2020

10.09.2020

22.09.2020

06.08.2020

17.09.2020

28.09.2020

455,58

248,00

992,00

1050,00

25.09.2020

366,14

5400,00

50,00

1000,00

25.09.2020

01.09.2020

01.04.2020

01.07.2020

28.09.2020

16.09.2020

10.09.2020

10.09.2020

38072710

Білогірська районна рада 
Хмельницької області

38072710

Білогірська районна рада 
Хмельницької області

Старокостянтинівське Районне 
споживче товариство

Новоушицька селищна рада

Відділ освіти, молоді, спорту 
Ізяславської райдержадміністрації

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Подільська, 
будинок  1

4060482

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

30200, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Білогіря, вулиця 
Шевченка, будинок  

46 

30200, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Білогіря, вулиця 
Шевченка, будинок  

46 

21311715

32680030

37347762

30156363

4060482

992,00

455,58

50,00

1000,00

 32600, 
Хмельницька обл.,  
селище міського 

типу Нова Ушиця, 
вулиця 

ПОДІЛЬСЬКА, 
будинок 12  

31200, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця 

Грушевського, 
будинок  22 

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Подільська, 
будинок  1



оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

-

-

-

-

-

-

-

-

41945568

22766257

Старосинявське видавничо-
поліграфічне мале підприємство 

"Офсет"

Білогірська районна рада 
Хмельницької області

Відділ культури національностей, 
релігій та туризму  Городоцької 

міської ради Хмельницької області

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРНІКА"

04.09.2020

25.09.2020

28.09.2020

5000,00

04.09.2020

05.08.2020

14.09.2020

05.08.2020

04.09.2020

6720,00

01.04.2020

01.08.2020

01.09.2020

01.09.2020

01.07.2020

01.09.2020

01.09.2020

01.09.2020

41114556
Відділ культури та туризму 

Чемеровецької селищної ради 
Хмельницької області

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТЕСОРО-М»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТЕСОРО-М»

Відділ культури національностей, 
релігій та туризму  Городоцької 

міської ради Хмельницької області

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

31000, 
Хмельницька 
область, місто 

Красилів, вулиця 
Центральна, 
будинок 45

39466584

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

41945568

39466584

14144547

4060482

30200, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Білогіря, вулиця 
Шевченка, будинок  

46 

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Центральна 
будинок 42  

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59

3000,00

248,00

2359,65

4616,16

120,00

3564,64

6720,00

120,00

3564,64

2359,65

3000,00

4616,16

5000,00

248,00

31400, 
Хмельницька 

область селище 
міського типу 
Стара Синява, 

вулиця 
Грушевського, 

будинок 56 



оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

-

-

-

-

-

-

-

-
Відділ культури національностей, 
релігій та туризму  Городоцької 

міської ради Хмельницької області
1176,29

26.08.2020

26.08.2020

05.08.2020

19.08.2020

2500,00

05.08.2020

04.09.2020

05.08.2020

10.08.2020

1176,29

2500,00

120,00

240,00

3300,00

01.07.2020

01.04.2020

01.05.2020

01.07.2020

01.08.2020

01.08.2020

01.08.2020

01.08.2020 41945568

22766257

41114556

41114556

5516346

34256710

39466584

35805541
Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Летичівська 

меблева фабрика»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"Універсалсервіс - 

ТСЦ"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТЕСОРО-М»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРНІКА"

Відділ культури та туризму 
Чемеровецької селищної ради 

Хмельницької області

Відділ культури та туризму 
Чемеровецької селищної ради 

Хмельницької області

120,00

240,00

6978,00

22954,49

8452,50

3300,00

8452,50

22954,49

6978,00

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Центральна 
будинок 42  

31500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Летичів, вулиця 
Юрія Савицького, 

будинок 25 

31000, 
Хмельницька 
область, місто 

Красилів, вулиця 
Центральна, 
будинок 45

30100, 
Хмельницька 
область, місто 

Нетішин, проспект 
Незалежності, 

будинок 11 офіс 
201

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

29013, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Камянецька, 
будинок  3

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Центральна 
будинок 42  



оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда рекламних 
площин

оренда рекламних 
площин

оренда рекламних 
площин

охорона 
приміщення

-

-

-

-

-

-

-

-

Товариство з роюмеженою 
відповідальністю "РІА МЕДІА"

Приватне підприємство - Рекламна 
агенція "ПІАРТ"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЯВІР-2000 

Хмельницький"

18000,00

2200,00

440,00

05.08.2020

10.09.2020

07.08.2020

10.08.2020

25.08.2020

10.09.2020

10.09.2020

16.09.2020

3960,00

6949,00

18000,00

22000,00

2200,00

440,00

25.08.2020

01.06.2020

01.09.2020

10.09.2020

10.09.2020

01.09.2020

01.08.2020

01.08.2020

5516346

14175832

Приватне підприємство - Рекламна 
агенція "ПІАРТ"

14175832

40914460

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СКІФ-ПРЕС»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СКІФ-ПРЕС»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Летичівська 

меблева фабрика»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СКІФ-ПРЕС»

14175832

37920998

40991435

37920998

31500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Летичів, вулиця 
Юрія Савицького, 

будинок 25 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця Вишнева, 
будинок 101

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Ковальська, 
будинок 3

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Ковальська, 
будинок 3

6949,00

3960,00

22000,00

27000,00

500,00

27000,00

500,00

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Ковальська, 
будинок 3

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця Вишнева, 
будинок 101

29013, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Володимирська, 
будинок 109 офіс 

34

 31314, 
Хмельницька 

область, 
Хмельницький 

район, село 
Іванківці, вулиця 

115 км, розїзд



охорона 
приміщення

телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

банківські послуги

-

-

-

-

1182500

-

-

-

-

21673832

1182500

21673832

1182500

14305909

Приватне акціонерне товариство 
"КИЇВСТАР"

Приватне акціонерне товариство 
"КИЇВСТАР"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЯВІР-2000 

Хмельницький"

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Приватне акціонерне товариство 
"КИЇВСТАР"

4236,17

600,00

4236,17

96,00

26.08.2020

05.08.2020

05.08.2020 600,00

06.07.2020

29.07.2020

01.09.2020

01.09.2020

4236,17

600,00

242,00

10.08.202096,00

4236,17

600,00

4236,17

01.07.2020

01.09.2020

01.08.2020

01.08.2020

01.07.2020

10.08.2020

01.09.2020

26.08.2020

Хмельницька філія Публічного 
акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

Хмельницька філія Публічного 
акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

Хмельницька філія Публічного 
акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

29017, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Проскурівська, 

будинок 13

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

 31314, 
Хмельницька 

область, 
Хмельницький 

район, село 
Іванківці, вулиця 

115 км, розїзд

03113, місто Київ, 
вулиця 

Дегтярівська, 
будинок 53

03113, місто Київ, 
вулиця 

Дегтярівська, 
будинок 53

40991435

21673832

242,00

600,00

4236,17

03113, місто Київ, 
вулиця 

Дегтярівська, 
будинок 53

29017, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Проскурівська, 

будинок 13

600,00

29017, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Проскурівська, 

будинок 13



банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

-

324,00

-

-

-

-

-

-

-

14305909

14305909

14305909

14305909

14305909

14305909

14305909

14305909

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

0,77

15,21

27,00

16,10

210,00

150,00

28.07.2020

10.08.2020

15,21

30.07.2020

29.09.2020

28.08.2020

30.07.2020

27.08.2020

28.09.2020

15,21

27,00

150,00

210,00

16,10

15,21

0,77

324,00

28.09.2020

29.09.2020

10.08.2020

27.08.2020

28.08.2020

28.07.2020

30.07.2020

30.07.2020
Публічне акціонерне товариство 

«Райффайзен Банк Аваль»

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 



банківські послуги

банківські послуги

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

-

-

-

-

-

-

-

-

39948512

39948512

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

28.08.2020

5000,00

23.09.2020

05.08.2020

06.08.2020 118,80

1148,40

24.09.2020

29.09.2020

1200000,0021.09.2020

1148,40

24.09.2020 42000,00

150,00

150,00150,00

1200000,00

42000,00

5000,00

118,80

1148,40

1148,40

150,0028.08.2020

21.09.2020

24.09.2020

29.09.2020

23.09.2020

05.08.2020

24.09.2020

06.08.2020 38045529

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

38045529

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

39948512

14305909

14305909

38045529

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

29013, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Камянецька, 
будинок  12 офіс 

105

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29013, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Камянецька, 
будинок  12 офіс 

105

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29013, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Камянецька, 
будинок  12 офіс 

105

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56



податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
зарплати

податки із 
зарплати

податки із 
зарплати

податки по 
зарплаті

адміністративний 
збір

адміністративний 
збір

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

39564228

38045529

38045529

7,20

110,00

110,00

30.12.2020

28.10.2020

28.10.2020
Управління державного казначейства  

у місті Камяцець Подільському

30.12.2020

28.10.2020

28.10.2020

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Камяцець Подільському

7,20

110,00

110,00

-

-

-

-

38045529

38045529

-

-

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

38045529

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

2700,00

27.08.2020

425,16

425,16

24.09.2020 2700,00

28.09.2020 450,00

28.07.2020

06.08.2020

425,16

425,16

2700,00

450,00

2700,00

27.08.2020

28.09.2020

28.07.2020

06.08.2020

24.09.2020 38045529

38045529

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

-

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

-



податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки по 
зарплаті

податки по 
зарплаті

податки по 
зарплаті

38045529

38045529

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

38045529

38045529

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

38045529

38045529

38045529

38045529

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

24.12.2020

27.10.2020

1,50

47,85

47,85

47,85

28.12.2020

30.11.2020

30.12.2020

27.11.2020

18.12.2020

28.12.2020

23.10.2020

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

37,50

47,85

47,85

47,85

173,10

37,50

37,50

37,50
Управління державного казначейства  

у місті Хмельницькому
37,50

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

173,10

37,50

1,5018.12.2020

24.12.2020

27.10.2020

27.11.2020

23.10.2020

30.11.2020

30.12.2020

-

-

-

-

-

-

-

-



поліграфічна 
продукція

податки по 
зарплаті

податки по 
зарплаті

податки по 
зарплаті

податки по 
зарплаті

телекомунікаційні 
послуги

друк статей, 
вітань у газетах

39564228

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

35772506

31000, 
Хмельницька 
область, місто 

Красилів, вулиця 
Грушевського, 

будинок 84

32300, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка , вулиця 
старокостянтинівсь
ке шосе, будинок  9

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

29000, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький, 
вулиця Героїв 

Майдану, будинок 
12

39564228

39564228

39564228

37347474

2475693

08132, Київська 
область, Києво-
Святошинський 
район,  селище 

Вишневе, вулиця 
Машинобудівник

ів будинок11 
квартира 18

27.10.2020

24.12.2020

550,00

550,00

550,00

300,00

2920,00

02.10.2020

28.10.2020

27.10.2020

27.10.2020

24.12.2020

27.11.2020

06.10.2020

27.11.2020

27.10.2020

02.10.2020

28.10.2020

550,00
Державна Податкова Інспекція  у місті 

Хмельницькому

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Шепетівський вісник"

550,00

65899,92

550,00

550,00

550,00

300,00

06.10.2020 65899,92

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "3НЕТ"

Приватне підпиємство "Студія Арті"

2920,00

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

Державна Податкова Інспекція  у місті 
Хмельницькому

-

-

-

-

-

-

-



друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

2475629

2475687

 Хмельницька 
область, селище 

міського типу Нова 
Ушиця, вулиця  

Подільська, 
будинок 22

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 57

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Шевченка, будинок 
10

21324617

2475635

14167086

30100, 
Хмельницька 
область, місто 

Нетішин, проспект 
Незалежності, 

будинок 31

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

 Хмельницька 
область, місто 

Камянець 
Подільський, 

площа Вірменський 
ринок, будинок 6

 Хмельницька 
область, селище 

міського типу Нова 
Ушиця, вулиця  

Подільська, 
будинок 22

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Наддністрянська правда"

Приватне підприємство "Городоцький 
районний телерадіопресцентр"

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Наддністрянська правда"

21312583

2475606

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Дунаєвецький вісник"

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

Приватне підприємство"Медіа-
центр"Край Камянецький"

Приватне підприємство"Редакція 
газети"Зоря Надгориння" 

Приватне підприємство  
"Нетішинський вісник"

2304,00

1929,75

272,00

1944,00

1100,00

6458,40

3654,00

28.10.2020

07.12.2020

03.11.2020

28.10.2020

07.10.2020

13.10.2020

3380,00

2304,00

1929,75

28.10.2020

28.10.2020

28.10.2020

28.10.2020

07.12.2020

03.11.2020

28.10.2020

28.10.2020

272,00

1944,00

1100,00

6458,40

3654,00

07.10.2020

13.10.2020

3380,00

2475635

-

-

-

-

-

-

-

-



друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

 Хмельницька 
область, селище 

міського типу Нова 
Ушиця, вулиця  

Подільська, 
будинок 22

32300, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка , вулиця 
старокостянтинівсь
ке шосе, будинок  9

32500, 
Хмельницька обл.,  
селище міського 

типу Віньківці, 
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, 

будинок 7

31400, 
Хмельницька 

область,селище 
міського типу 
Стара Синява, 

вулиця 
Грушевського, 

будинок 56

31500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Летичів, вулиця 
Героїв Крут, 

будинок 2

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 7

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Івана Франка, 
будинок 1/1

30500, 
Хмельницька 
область, місто 

Полонне, вулиця 
Лесі Українки, 
будинок 103

Приватне підприємство "Медіа-Центр 
"Нове життя"

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Життя 

Старокостянтинівщини"

Приватне підприємство "Реданція 
газети"Летичівська газета"

2475747

2475635

2475799

14146150

2475606

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Наддністрянська правда"

Приватне підприємство Редакція 
газети "Новий шлях"

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ "СІЛЬСЬКІ НОВИНИ ПЛЮС"

28.10.2020

28.10.2020

28.10.2020

5616,00

1190,00

4732,00

14014,00

1734,50

03.11.2020

28.10.2020

4732,00

30.10.2020

28.10.2020

03.11.2020

28.10.2020

28.10.2020

30.11.2020

28.10.2020

28.10.2020

30.11.2020

30.10.2020

28.10.2020

4200,00

14014,00

1400,00

1190,00

5616,00

4200,00

Приватне підприємство "Редакція 
газети "Шепетівський вісник"

1400,00

Приватне підприємство  "Редакція 
газети "Колос"

2475693

2475641

24756704400,00

1734,50

4400,00 -

-

-

-

-

-

-

-



друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

друк статей, 
вітань у газетах

оренда рекламних 
площин

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

30400, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка , вулиця 
Чкалова, будинок 1

30600, 
Хмельницька 
обл.,селище 

міського типу 
Теофіполь, 
ВУЛИЦЯ 

БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГ

О, будинок 9

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

30000, 
Хмельницька 
область, місто 

Славута , вулиця 
Миру, будинок  

102А

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок,  провулок 
Ванагса Ксьондза, 

будинок 17

Відділ культури національностей, 
релігій та туризму  Городоцької 

міської ради Хмельницької області

Інформаційно-аналітичний 
тижневик РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

"ДЕНЬ ЗА ДНЕМ"

41945568

41945568

21311715

39992467
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ПРО МЕДІА 
ГРУП"

Відділ культури національностей, 
релігій та туризму  Городоцької 

міської ради Хмельницької області

Приватне підприємтсво "Редакція 
газети"Життя Теофіпольщини"

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

Приватне підприємство "Редакція 
газети Трудівник Полісся" 

Сьогодні"

69000,00

1173,9001.12.2020

30.10.2020

28.10.2020

07.10.2020

02.11.2020

30.10.2020

28.10.2020

69000,00

1173,90

2800,00

1532,00

13188,00

17109,90

01.10.2020

07.10.2020

01.12.2020

28.10.2020

02.11.2020

30.10.2020

28.10.2020

19.10.2020 19.10.2020
Приватне підприємтсво "Редакція 

газети"Життя Теофіпольщини"
2475782

22778852

2502,40

1179,90

13188,00

1179,90

30600, 
Хмельницька 
обл.,селище 

міського типу 
Теофіполь, 
ВУЛИЦЯ 

БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГ

О, будинок 9

1532,00

2475658

2475782

2502,40

2800,00

17109,90

-

-

-

-

-

-

-

-



оренда 
приміщення

відшкодування 
комунальних 

платежів

відшкодування 
комунальних 

платежів

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

відшкодування 
комунальних 

платежів

31400, 
Хмельницька 

область селище 
міського типу 
Стара Синява, 

вулиця 
Грушевського, 

будинок 56 

31400, 
Хмельницька 

область селище 
міського типу 
Стара Синява, 

вулиця 
Грушевського, 

будинок 56 

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59

32000, 
Хмельницька 
область, місто 

Городок, вулиця 
Грушевського, 

будинок 59

4060482

4060482

14144547

14144547

Відділ культури національностей, 
релігій та туризму  Городоцької 

міської ради Хмельницької області

Білогірська районна рада 
Хмельницької області

Старосинявське видавничо-
поліграфічне мале підприємство 

"Офсет"

Старосинявське видавничо-
поліграфічне мале підприємство 

"Офсет"

4060482

41945568

41945568

41945568

Відділ культури національностей, 
релігій та туризму  Городоцької 

міської ради Хмельницької області

Білогірська районна рада 
Хмельницької області

Білогірська районна рада 
Хмельницької області

248,00

248,00

597,26

01.11.2020

24.12.2020

01.12.2020

01.10.2020

01.12.2020

01.10.2020

24.12.2020

01.11.2020

Відділ культури національностей, 
релігій та туризму  Городоцької 

міської ради Хмельницької області

30200, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Білогіря, вулиця 
Шевченка, будинок  

46 

6720,00

180,95

07.12.2020

22.10.2020

24.12.2020

29.10.2020

04.12.2020

248,00

1185,84

30200, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Білогіря, вулиця 
Шевченка, будинок  

46 

30200, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Білогіря, вулиця 
Шевченка, будинок  

46 

597,26

352,87

1185,84

352,87

248,00

248,00

01.12.2020

15.11.2020

24.12.2020

248,00

6720,00

180,95

-

-

-

-

-

-

-

-



оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

30400, 
Хмельницька 
область, місто 

Шепетівка, вулиця 
Тітова, будинок 1Д

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

30100, 
Хмельницька 
область, місто 

Нетішин, проспект 
Незалежності, 

будинок 11 офіс 
201

30100, 
Хмельницька 
область, місто 

Нетішин, проспект 
Незалежності, 

будинок 11 офіс 
201

30100, 
Хмельницька 
область, місто 

Нетішин, проспект 
Незалежності, 

будинок 11 офіс 
201

39466584

39466584

39466584

39466584

32678215

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"Універсалсервіс - 

ТСЦ"

34256710

34256710

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лотівка Еліт"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"Універсалсервіс - 

ТСЦ"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"Універсалсервіс - 

ТСЦ"

34256710

600,00

3000,00

4725,45

5041,29

600,00

4575,00

3600,0028.12.2020

10.12.2020

600,00

01.11.2020

01.12.2020

01.10.2020

01.10.2020

01.11.2020

01.09.2020

01.12.2020

01.10.2020

31100, 
Хмельницька 
область, місто 

Старокостянтинів, 
вулиця Миру, 

будинок 15, офіс 3

04.11.2020

06.10.2020

02.10.2020

04.11.2020

18.12.2020

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТЕСОРО-М»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТЕСОРО-М»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТЕСОРО-М»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТЕСОРО-М»

4725,45

5041,29

-

550,00

4575,00

02.10.2020

3600,00

600,00

550,00

3000,00

-

-

-

-

-

-

-



оренда 
приміщення, 

відшкодування 
комунальних 

витрат

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

відшкодування 
комунальних 

платежів

відшкодування 
комунальних 

платежів

31000, 
Хмельницька 
область, місто 

Красилів, вулиця 
Центральна, 
будинок 45

22766257

41114556

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРНІКА"

Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний інститут

41114556

41114556

17.11.2020

15.10.2020

28.12.2020

22.10.202001.10.2020

01.11.2020

15.10.2020

01.11.2020

01.10.2020

01.12.2020

01.11.2020

01.12.2020

21311715

21311715

21316109

16.12.2020

154,81

120,00

313,64

154,81

Відділ культури та туризму 
Чемеровецької селищної ради 

Хмельницької області

Відділ культури та туризму 
Чемеровецької селищної ради 

Хмельницької області

Відділ культури та туризму 
Чемеровецької селищної ради 

Хмельницької області

Комунальна установа Дунаєвецької 
міської ради "Міський культурно-

мистецький, просвітницький центр"

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

29013, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Камянецька, 
будинок  3

35805541

30.10.2020

02.11.2020

1653,06

120,00

6780,92

8452,50

120,00

1653,06

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

Приватне підприємство "Редакція 
газети «Вперед»

120,00

313,64

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Центральна 
будинок 42  

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Центральна 
будинок 42  

-

-

-

31100, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу  

Ярмолинці, вулиця 
Петропавлівська, 

будинок 48

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

31600, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Чемерівці, вулиця 
Центральна 
будинок 42  

120,00

6780,92

8452,50

120,00 24.11.2020

-

-

-

-

-



оренда 
приміщення

оренда 
приміщення

відшкодування 
комунальних 

платежів

відшкодування 
комунальних 

платежів

відшкодування 
комунальних 

платежів

відшкодування 
комунальних 

платежів

орендна плата та 
відшкодування 
комунальних 

витрат

орендна плата та 
відшкодування 
комунальних 

витрат

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

21316109

5516346

21316109

5516346

3652,00

28.12.2020

23.10.2020

27.11.2020

18.12.2020

27.11.2020

15.10.2020

18.12.2020

3556,00

419,9101.10.2020

01.11.2020

27.11.2020

15.10.2020

01.12.2020

01.10.2020

18.12.2020

15.10.2020

Комунальна установа Дунаєвецької 
міської ради "Міський культурно-

мистецький, просвітницький центр"
21316109

21316109

21316109

21316109
Комунальна установа Дунаєвецької 
міської ради "Міський культурно-

мистецький, просвітницький центр"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Летичівська 

меблева фабрика»

31500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Летичів, вулиця 
Юрія Савицького, 

будинок 25 

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

184,53

3556,00
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Летичівська 
меблева фабрика»

15.10.2020

Комунальна установа Дунаєвецької 
міської ради "Міський культурно-

мистецький, просвітницький центр"

Комунальна установа Дунаєвецької 
міської ради "Міський культурно-

мистецький, просвітницький центр"

Комунальна установа Дунаєвецької 
міської ради "Міський культурно-

мистецький, просвітницький центр"

Комунальна установа Дунаєвецької 
міської ради "Міський культурно-

мистецький, просвітницький центр"
184,53

3652,00

31500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Летичів, вулиця 
Юрія Савицького, 

будинок 25 

-

-

-

-

230,01

425,37

168,15

419,91

988,04

230,01

988,04

-

168,15

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

-

425,37

-

-



орендна плата та 
відшкодування 
комунальних 

витрат

орендна плата та 
відшкодування 
комунальних 

витрат

орендна плата за 
користування 
приміщенням

орендна плата та 
відшкодування 
комунальних 

витрат

орендна плата та 
відшкодування 
комунальних 

витрат

орендна плата за 
користування 
приміщенням

орендна плата за 
користування 
приміщенням

оренда рекламних 
площин

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Ковальська, 
будинок 3

29000,  місто 
Хмельницький, 

вулиця Пилипчука, 
будинок 6

29000,  місто 
Хмельницький, 

вулиця Пилипчука, 
будинок 6

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Торгова компанія 

"Альфа Сервіс"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Торгова компанія 

"Альфа Сервіс"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Торгова компанія 

"Альфа Сервіс"

5516346

2275,60

1000,00

1000,00

9000,00

4400,00

3558,00

3040,00

19.10.2020

07.10.2020

23.11.2020

30.11.2020

23.12.2020

24.10.2020

30.11.2020

10.12.2020

01.12.2020

01.12.2020

01.10.2020

01.11.2020

01.10.2020

01.10.2020

01.11.2020

01.11.2020

14175832

38618455

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Летичівська 

меблева фабрика»

14175832

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СКІФ-ПРЕС»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СКІФ-ПРЕС»

31500, 
Хмельницька 

область, селище 
міського типу 

Летичів, вулиця 
Юрія Савицького, 

будинок 25 

14175832

38618455

38618455

29000,  місто 
Хмельницький, 

вулиця Пилипчука, 
будинок 6

840,00

31101, 
Хмельницька обл., 

місто 
Старокостянтинів, 

ВУЛИЦЯ 
КОМСОМОЛЬСЬКА, 

будинок 14, 
квартира 12

Товариство з 
обмеженоювідповідальністю "ЛЕО 

СТАРК"
41292725

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СКІФ-ПРЕС»

2275,60

3558,00

3040,00

840,00

1000,00

1000,00

9000,00

-

-

-

-

-

-

-

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Ковальська, 
будинок 3

30300, 
Хмельницька 
область, місто 
Ізяслав, вулиця 

Ковальська, 
будинок 3

4400,00

-



охорона 
приміщення

охорона 
приміщення

охорона 
приміщення

телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

03113, місто Київ, 
вулиця 

Дегтярівська, 
будинок 53

29017, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Проскурівська, 

будинок 13

Хмельницька філія Публічного 
акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

Приватне акціонерне товариство 
"КИЇВСТАР"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЯВІР-2000 

Хмельницький"

4235,84

500,00

05.11.2020

24.12.2020

02.10.2020

500,00

500,00

20.10.2020

04.11.2020

03.12.2020

08.10.2020

01.10.2020

01.12.2020

01.10.2020

01.09.2020

01.12.2020

01.10.2020

01.11.2020

01.11.2020

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЯВІР-2000 

Хмельницький"

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЯВІР-2000 

Хмельницький"
40991435

21673832

21673832

1182500

03113, місто Київ, 
вулиця 

Дегтярівська, 
будинок 53

29017, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Проскурівська, 

будинок 13

40991435

21673832

1182500
Хмельницька філія Публічного 

акціонерного товариства 
«УКРТЕЛЕКОМ»

Приватне акціонерне товариство 
"КИЇВСТАР"

Приватне акціонерне товариство 
"КИЇВСТАР"

600,00

600,00

600,00

4236,17

40991435

 31314, 
Хмельницька 

область, 
Хмельницький 

район, село 
Іванківці, вулиця 

115 км, розїзд

 31314, 
Хмельницька 

область, 
Хмельницький 

район, село 
Іванківці, вулиця 

115 км, розїзд

600,00

600,00

4236,17

4235,84

20.10.2020

600,00

500,00

500,00

500,00

 31314, 
Хмельницька 

область, 
Хмельницький 

район, село 
Іванківці, вулиця 

115 км, розїзд

03113, місто Київ, 
вулиця 

Дегтярівська, 
будинок 53

-

-

-

-

-

-

-

-



телекомунікаційні 
послуги

телекомунікаційні 
послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

29017, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Проскурівська, 

будинок 13

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

14305909

14305909

Хмельницька філія Публічного 
акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

Хмельницька філія Публічного 
акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ»

16,10

150,00

16,10

4236,17

4236,17

05.10.2020

04.12.2020

29.10.2020

27.11.2020

27.10.2020

27.11.2020

18.12.2020

24.12.2020

16,10

24.12.2020

01.10.2020

01.12.2020

27.10.2020

27.11.2020

18.12.2020

29.10.2020

27.11.2020
Публічне акціонерне товариство 

«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

14305909

14305909
01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

29017, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Проскурівська, 

будинок 13

14305909

1182500

1182500

14305909

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

0,64

16,10

150,00

150,00

16,10

150,00

4236,17

4236,17

-

16,10

0,64

-

-

-

-

-

-

-



банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

банківські послуги

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 
14305909

01011, місто Київ, 
вулиця Лєскова, 

будинок 9 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

14305909

14305909

39943121
Хмельницька міська організація 

політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ"

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

14305909

Хмельницька міська організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

29.10.2020

30.12.2020

08.10.2020

15.10.2020

27.11.2020

30.12.2020

06.10.2020

06.10.2020

150,00

06.10.2020

08.10.2020

15.10.2020

06.10.2020

29.10.2020

30.12.2020

30.12.2020

27.11.2020

Хмельницька міська організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"
10000,00

39943121

39943121

39943121

31000,00

Хмельницька міська організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

111,00

140000,00

54,00

153,00

261000,00

153,00

111,00

150,00

54,00

-

-

-

-

-

-

261000,00

31000,00

140000,00

10000,00

-

-



на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька міська організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька міська організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

20.10.2020

22.10.2020

400000,00

150000,00

23.10.2020

16.10.2020

17.10.2020

01.10.2020

02.10.2020

06.10.2020

23.10.2020

01.10.2020

02.10.2020

06.10.2020

16.10.2020

17.10.2020

20.10.2020

22.10.2020

Хмельницька міська організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька міська організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька міська організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"
39943121

50000,00

70000,00

50000,00

39943121

39948512

39943121

39943121

39948512

39948512

39943121

10965,96

700,00

400000,00

50000,00

700,00

400000,00

150000,00

400000,00

10965,96

70000,00

50000,00

-

-

-

-

-

-

-

-



на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"
39948512

195000,00

50000,00

50000,00

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

08.10.2020

09.10.2020

65000,00

120000,00

20000,00

11.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

07.10.2020

07.10.2020

50000,00

120000,00

20000,00

200000,00

50000,00

60000,00

65000,00

195000,00

07.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

07.10.2020

11.10.2020

12.10.2020

08.10.2020

09.10.2020

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

39948512

39948512

39948512

39948512

39948512

39948512

39948512

60000,00

200000,00

-

-

-

-

-

-

-

-



на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

-

-

-

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

39948512

39948512

39948512

39948512

39948512

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

88000,00

55000,00

200000,00

200000,00

100000,00

80000,00

50000,00

100000,00

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

17.10.2020

19.10.2020

13.10.2020

15.10.2020

20.10.2020

16.10.2020

16.10.2020

20.10.2020

200000,00

100000,00

55000,00

200000,00

88000,00

50000,00

100000,00

80000,00

16.10.2020

17.10.2020

19.10.2020

20.10.2020

16.10.2020

20.10.2020

13.10.2020

15.10.2020

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

39948512

39948512

39948512

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

-

-

-

-

-



на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

на витрати 
підзвітної 
організації

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

-

-

-

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

-

-

-

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

-

-

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"
30000,00

73000,00

90000,00

20000,00

60105,37
Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

31145,10

107000,00

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

21.10.2020

22.10.2020

22.10.2020

22.10.2020

22.10.2020

23.10.2020

23.10.2020

23.10.2020

90000,00

30000,00

107000,00

23.10.2020

23.10.2020

73000,00

20000,00

60105,37

31145,10

375,00

23.10.2020

22.10.2020

22.10.2020

22.10.2020

21.10.2020

22.10.2020

39948512

39948512

39948512

39948512

39948512

39948512

39948512

39948512

375,00

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"



на витрати 
підзвітної 
організації

податки із 
орендної плати за 

користування 
офісної техніки

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
орендної плати

податки із 
заробітної плати

податки із 
заробітної плати

-

-

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

-

29000, місто 
Хмельницький, 

вулиця 
Камянецька,будино

к 12 офіс 105 

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

-

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

-

-

-

-

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

Хмельницька обласна організація 
політичної партії "ЗА КОНКРЕТНІ 

СПРАВИ"

23.10.2020

24.12.2020

27.10.2020

30.11.2020

30.12.2020

7600,00

28.12.2020

450,00

574,20

574,20

450,00

18,00

574,20

18.12.2020

2374,20

24.10.2020

450,00

30.11.2020

30.12.2020

24.10.2020

18.12.2020

28.12.2020

23.10.2020

24.12.2020

27.10.2020

7600,00

18,00

574,20

2374,20

450,00

574,20

574,20

38045529

38045529

38045529

38045529

39948512

38045529

38045529

38045529



податки із 
заробітної плати

телекомунікаційні 
послуги

відшкодування 
комунальних 

платежів

88,00

29001, 
Хмельницька 
область, місто 

Хмельницький , 
вулиця 

Проскурівська, 
будинок  56

-

108,30

Управління державного казначейства  
у місті Хмельницькому

27.11.2020 450,0027.11.2020 450,00 38045529

Загальна сума (вартість), грн 196,30

21673832

03113, місто Київ, 
вулиця 

Дегтярівська, 
будинок 53

01.12.2020 88,00 - -

21316109

32400, 
Хмельницька 
область, місто 

Дунаївці, вулиця 
Шевченка, будинок 

50

Приватне акціонерне товариство 
"КИЇВСТАР"

01.12.2020 108,30 - -
Комунальна установа Дунаєвецької 
міської ради "Міський культурно-

мистецький, просвітницький центр"




