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

рахунків (рахунку): 

Терноп.філія КБ ПРИВАТБАНК, МФО 338783, Р/р 26006055117228 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________     

4

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

– підприємців та громадських формувань від

15.09.2015  №1 646 102 0000 009885

(дата)

8

Телефон  (097) 225-60-51

Моб. телефон (097) 225-60-51

Факс

2

Факс

E-mail buh_uh@ukr.net

Фактичне місцезнаходження (у разі 

невідповідності місцезнаходження) 

Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Медова, 

18, офіс 1 

__________________________________________

__________________________________

 (область, район, населений пункт, вулиця, 

номери будинку, корпусу, кабінету/офіса, 

квартири)

Поштовий індекс 4 6 0

E-mail

Моб. телефон (097) 225-60-51

Телефон  (097) 225-60-51

0

61 1

0

Місцезнаходження 

Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Медова, 

18, офіс 1 

__________________________________________

__________________________________

 (область, район, населений пункт, вулиця, 

номери будинку, корпусу, кабінету/офіса, 

квартири)

Поштовий індекс

І квартал ІI квартал

4 6

Тернопільська Обласна Організація Політичної партії "Українська Галицька Партія" 

__________________________________________________________________________________ 

(повна назва політичної партії згідно з реєстраційними документами)

1

0 8

ІV квартал

Наростаючим підсумком на кінець року Х

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу, до 

якого подається  Звіт 

 політичної партії (місцевої організації 

політичної партії))

(штамп контролюючого органу, до

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного агентства з питань 

запобігання корупції

 09 червня 2016 року № 3

ЗВІТ 

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

Звітний Х Уточнюючий

5 2
Ідентифікаційний

код юридичної особи за ЄДРПОУ 0 0

Звітний період 2016 року 

(період, що уточнюється)

IIІ квартал Х

4

mailto:buh_uh@ukr.net


4 -

міських, селищних, 

сільських голів, 

старост

- - - - -

депутатів місцевих 

рад
-

4 -

народних депутатів 

України
- - - - -

4 -

Обрано на останніх 

виборах, усього осіб,

у тому числі: - 4 -

сільських та 

селищних
- 30 - 30 -

районних у містах, де 

утворено районні у 

місті ради

- - - - -

міських - 27 - 27 -

районних - - - - -

обласних - - - - -

до органів місцевого 

самоврядування, у 

тому числі: 

- 57 - 57 -

у народні депутати 

України
- - - - -

у Президенти України - - - - -

Висунуто кандидатів 

на останніх виборах 

(чергових, 

позачергових, 

повторних 

тощо),усього осіб, 

у тому числі:

- 57 - 57 -

Підприємства, 

установи, організації, 

засновані та створені 

для виконання 

статутних завдань

- - - - -

Працівники складу 

апарату, осіб
- 3 3 - -

Загальна інформація про політичну партію

Кількість Політична партія
Обласні 

організації
Міські організації

Районні 

організації 

Сільські, 

селищні, 

первинні 

організації



Найменування 

місцевої організації

Фактичне 

місцезнаходження

Реквізити банків, в 

яких  відкриті 

рахунки, та номери 

рахунків

Ідентифікаційний

код юридичної 

особи за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

-

- - - - -

Місцеві організації політичної партії,

які в установленому порядку набули статус юридичної особи

- - - - -

- - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -



Перелік Код рядка

Вартість, сума коштів на 

кінець звітного періоду 

(грн)

Майно, нематеріальні цінності, цінні папери, що

перебувають у власності, усього, у тому числі: 
глава 1 розділу І -

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

рухоме майно, що перебуває у власності,  усього, у 

тому числі:
пункт 1.2 -

транспортні засоби підпункт 1 -

рухоме майно підпункт 2 -

нематеріальні активи, що перебувають у власності, 

усього 
пункт 1.3 -

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

Майно, нематеріальні цінності, що перебувають на

праві користування, усього, у тому числі: 
глава 2 розділу І 910000,00

нерухоме майно, що перебуває  на праві 

користування, усього
пункт 2.1 910000,00

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 1445,50

на рахунках політичної партії пункт 1.1 1436,50

на рахунках виборчого фонду пункт 1.2 9,00

на рахунку відшкодування витрат з фінансування 

передвиборної агітації 
пункт 1.3 -

на рахунку для отримання коштів з державного 

бюджету на фінансування статутної діяльності
пункт 1.4 -

Отримано грошових коштів з державного бюджету, 

усього, у тому числі:
глава 2 розділу ІІ -

на рахунок для отримання коштів з державного 

бюджету на фінансування статутної діяльності 

політичної партії

пункт 2.1 -

на рахунок для відшкодування витрат  з 

фінансування передвиборної агітації
пункт 2.2 -

Внески грошовими коштами, усього, у тому числі:
глава 1 

розділу III
77500,00

членські внески 8525,00

на рахунки політичної партії, усього, в тому числі: пункт 1.1 77500,00

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 -

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

характеру



на рахунок виборчого фонду, усього пункт 1.4 23502,00

Повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.5, 1.6 -

грошових коштів власнику, усього пункти 1.5, 1.6 -

грошових коштів до державного бюджету, усього пункти 1.5, 1.6 -

Кошти від господарської діяльності, у тому числі: -

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
6975,00

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 77034,82

заробітна плата -

оренда приміщення (будинку, офіса, квартири) 27508,82

оренда транспортних засобів -

оренда обладнання та технічних засобів -

послуги зв’язку -

витрати на соціальну допомогу -

проведення з’їздів, партійних конференцій, 

загальних зборів
-

матеріальні витрати та оплата послуг 1212,00

капітальний ремонт -

капітальні вкладення -

сплачені податки та збори -

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

-

регіональні відділення -

інші зареєстровані структурні підрозділи -

витрачено з виборчих фондів 6721,00

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:
39673,00

видавнича діяльність 39673,00

розміщення зовнішньої політичної реклами -

розміщення реклами на телебаченні -

розміщення реклами на радіо -

розміщення реклами у друкованих засобах масової 

інформації
-

міжнародна діяльність -

інші не заборонені законом витрати 8641,00

перерахування штрафних санкцій за укладеними 

договорами
-

Фінансові зобов’язання політичної партії, усього розділ V 70918,82



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 -

нерухоме майно, що перебуває у власності, усього, у 

тому числі:
пункт 1.1 -

за кордоном -

рухоме майно, що перебуває у власності,  усього, у 

тому числі:
пункт 1.2 -

за кордоном -

транспортні засоби підпункт 1 -

рухоме майно підпункт 2 -

нематеріальні активи, що перебувають у власності, 

всього, у тому числі:
пункт 1.3 -

за кордоном -

цінні папери, що перебувають у власності, усього, у 

тому числі
пункт 1.4 -

за кордоном -

Відомості про майно, нематеріальні цінності, що

перебувають на праві користування, усього, у тому

числі:

глава 2 розділу I 910000,00

нерухоме майно, що перебуває  на праві 

користування, усього, у тому числі: 
пункт 2.1 910000,00

 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 0 0 0 0 00

- -

- -

-

- -

- -

- -

Балансова вартість на 

кінець  звітного 

кварталу

- -

- -

- -

-

-

-

- -

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

1.1. Відомості про нерухоме майно 

Нежитлові, 

офісні 

приміщення, 

будинки

Житлові 

приміщення, 

будинки, 

квартири

Гаражі, бокси, 

складські 

приміщення

Земельні ділянки

Сума доходу 

за звітний 

період 

(оренда тощо)

-

-

-

-

- -

- -

Інше нерухоме 

майно



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

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

0 0 0 0 0 0

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

- -

- -

- -

Сума доходу 

за звітний 

період 

(оренда тощо)

Балансова вартість на 

кінець  звітного 

кварталу

- -

- -

Інші транспортні 

засоби 

-

-

-

Водні засоби

-

-

-

Повітряні судна

-

-

-

-

-

Автомобілі 

вантажні 

(спеціальні)

-

-

-

Автомобілі 

легкові

-

Марка/модель (об’єм циліндрів 

двигуна, куб. см, потужність двигуна, 

кВт, довжина для водних засобів, см)

-

Загальна сума



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

м. Тернопіль, вул. Медова, 

18
45,5

реєстраційний 

номер 

21534622 від 

24.12.2007р.

01.11.2015 910000,00 12 місяців

Клепач 

Валентина 

Анатоліївна

- 910000,00

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Загальна сума 910000,00 0 0 0 0 910000,00

Земельні ділянки

Інше нерухоме 

майно

-

0

2.1. Відомості про нерухоме майно:

1) власник – фізична особа

Місце 

проживання 

власника

Житлові 

приміщення, 

будинки, 

квартири

-

-

-

Гаражі, бокси, 

складські 

приміщення

Нежитлові, 

офісні 

приміщення, 

будинки

м.Тернопіль

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-



ІІ. Відомості про грошові кошти політичної партії

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

пункт 2.2. 

глави 2 

-

Отримано грошових коштів на рахунок для 

отримання коштів з державного бюджету на 

фінансування статутної діяльності політичної 

партії

пункт 1.4 -

- -

Отримано грошових коштів на рахунок для 

відшкодування витрат з фінансування 

передвиборної агітації

пункт 1.3

- -

на рахунках політичної партії

на рахунках виборчого фонду

на рахунку відшкодування витрат з 

фінансування передвиборної агітації 

на рахунку для отримання коштів з державного 

бюджету на фінансування статутної діяльності

пункт 1.1 1436,50

-

пункт 2.1 

глави 2 

пункт 1.2 9,00

-

Перелік надходжень Код рядка Сума (грн) Примітка

глава 1 1445,50Грошові кошти, усього,  у тому числі:



0,00

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

- - 0,00

0,00

- - 0,00

- - 0,00

- - 0,00

9,00

- - -

- - 0,00

Сума коштів

Тернопільська філія Публічного 

Акціонерного Товариства 

Комерційного Банку 

"Приватбанк"

Накопичувальний 

рахунок виборчого фонду 

Борщівської районної 

організації ПП "УГП"

26427055100342

Сума коштів

Тернопільська філія Публічного 

Акціонерного Товариства 

Комерційного Банку 

"Приватбанк"

Поточний рахунок 

виборчого фонду 

Борщівської районної 

організації ПП "УГП"

26428055100084 9,00

-

1.2. Грошові кошти на рахунках виборчого фонду політичної партії

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

Найменування банку та/або інших 

фінансових установ 

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

діяльності *

Номер рахунку

0,00

Загальна сума

Найменування банку та/або інших 

фінансових установ Вид рахунку Номер рахунку

- - 0,00

Сума коштів

Тернопільська філія Публічного 

Акціонерного Товариства 

Комерційного Банку 

"Приватбанк"

поточний

Найменування банку та/або інших 

фінансових установ Номер рахунку Сума коштів

-- -

1. Відомості про грошові кошти на рахунках  політичної партії

Найменування банку та/або інших 

фінансових установ 

-

1.1. Грошові кошти на рахунку  політичної партії

- -

1436,50

 26006055117228 

- -

Загальна сума

Вид рахунку Номер рахунку

1436,50

Загальна сума

Загальна сума



- - 0,00

Усього надійшло коштів
0,00

- - 0,00

- - 0,00

- - 0,00

- - 0,00

Усього надійшло коштів
0,00

2.3. Відомості про надходження коштів на рахунок для відшкодування витрат,

пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації*

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)

- - 0,00

- - 0,00

- - 0,00

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)

- - 0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00-

-

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

діяльності *

0,00

0,00

0,00

-

- 0,00

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)

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

-

-

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

2.2. Відомості про повернення коштів з рахунку для отримання коштів з Державного бюджету  України 

на фінансування статутної діяльності

Усього надійшло коштів



фізичним особам підпункт 1
0,00

юридичним особам підпункт 2

0,00

0,00

0,00

0,00

грошових коштів власнику, усього, у тому 

числі:
підпункти 1, 2

грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3
0,00

від фізичних осіб підпункт 1 11460,00

від юридичних осіб підпункт 2 12042,00

грошових коштів до державного бюджету
0,00

на рахунки виборчого фонду, усього, у тому 

числі:
пункт 1.4 23502,00

*у тому числі внески власних 

коштів партії;

**сума складається з виборчого 

фонду партії та виборчих 

фондів кадидатів

фізичним особам підпункт 1
0,00

юридичним особам підпункт 2
0,00

власнику, усього, у тому числі:
0,00

Повернено коштів, що надійшли помилково на 

рахунки політичної партії, усього, 

у тому числі:

пункт 1.3 0,00

пункт 1.2
0,00

від юридичних осіб підпункт 2
62000,00

фізичним особам

Повернено коштів, що надійшли з порушенням 

вимог законодавства на рахунки політичної 

партії,  усього, 

у тому числі:

підпункт 1

підпункти 1, 2

грошових коштів до державного бюджету

0,00

0,00

15500,00

Примітка

0,00

77500,00

пункт 1.1
77500,00

Код рядка Сума (вартість), грн

глава 1

Повернено коштів, що надійшли помилково на 

рахунки виборчого фонду, усього,  у тому 

числі: 

Повернено коштів, що надійшли з порушенням 

вимог законодавства на рахунки виборчого 

фонду, усього, у тому числі: 

юридичним особам

від фізичних осіб підпункт 1

на рахунках політичної партії, усього, у тому 

числі:

Надійшло внесків грошовими коштами, усього, 

у тому числі:

Перелік внесків

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

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

 пункт 1.6

пункт 1.5

підпункт 2



внесків транспортними засобами до 

державного бюджету
пункт 3.2. 

0,00

фізичним особам підпункт 1
0,00

юридичним особам підпункт 2
0,00

Повернено внесків транспортними засобами, 

що надійшли з порушенням вимог 

законодавства усього,  у тому числі:

пункт 3.2. 

0,00

внесків транспортними засобами власнику, 

усього, у тому числі:
підпункти 1, 2

0,00

від юридичних осіб підпункт 2
0,00

транспортними засобами, усього, у тому числі:

Надійшло внесків рухомим майном, усього, у 

тому числі:

0,00

0,00

від фізичних осіб підпункт 1
0,00

пункт 3.1 

пункт 3.1  глави 3

фізичним особам підпункт 1

0,00

внесків нерухомим майном до державного 

бюджету 
пункт 2.3

0,00

юридичним особам підпункт 2

Повернено внесків нерухомим майном, що 

надійшли помилково, усього, у тому числі:
пункт 2.3. 

0,00

0,00

внесків нерухомим майном власнику, усього, у 

тому числі:
підпункти 1, 2

0,00

внесків нерухомим майном до державного 

бюджету
пункт 2.2. 

0,00

від юридичних осіб підпункт 2
0,00

0,00

юридичним особам підпункт 2
0,00

внесків нерухомим майном власнику, усього, у 

тому числі:
підпункти 1, 2

фізичним особам підпункт 1
0,00

0,00

Надійшло внесків нерухомим майном, усього, у 

тому числі:

грошових коштів до державного бюджету

0,00

0,00

0,00

0,00

Повернено внесків нерухомим майном, що 

надійшли з порушенням вимог законодавства, 

усього, у тому числі:

пункт 2.2. 

0,00

від фізичних осіб підпункт 1

0,00

юридичним особам

фізичним особам

грошових коштів власнику, усього, у тому 

числі:

пункт 2.1. 

глави 2 

 пункт 1.6

підпункт 2

підпункт 1

 пункт 1.6



юридичним особам підпункт 2
0,00

0,00

0,00

Повернено внесків нематеріальними активами, 

що надійшли з порушенням вимог 

законодавства, усього, у тому числі:

пункт 4.2. 

0,00

внесків нематеріальними активами власнику, 

усього, у тому числі:

від фізичних осіб підпункт 1
0,00

від юридичних осіб підпункт 2 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

фізичним особам підпункт 1
0,00

внесків рухомим майном власнику, усього, у 

тому числі:

0,00

Повернено внесків рухомим майном, що 

надійшли помилково, усього, у тому числі:
пункт 3.5. 

0,00

0,00

Повернено внесків рухомим майном, що 

надійшли з порушенням вимог законодавства, 

усього, у тому числі:

пункт 3.5. 

юридичним особам підпункт 2
0,00

0,00

0,00

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

від фізичних осіб підпункт 1 0,00

від юридичних осіб підпункт 2
0,00

юридичним особам підпункт 2
0,00

внесків транспортними засобами до 

державного бюджету
пункт 3.3. 

0,00

внесків транспортними засобами власнику, 

усього, у тому числі:
підпункти 1, 2

0,00

фізичним особам підпункт 1
0,00

Повернено внесків транспортними засобами, 

що надійшли  помилково, усього,  у тому числі:
пункт 3.3. 

0,00

внесків нематеріальними активами до 

державного бюджету

фізичним особам

Надійшло внесків нематеріальними активами, 

усього, у тому числі:

внесків рухомим майном до державного 

бюджету

внесків рухомим майном власнику, усього, у 

тому числі:

фізичним особам

внесків рухомим майном до державного 

бюджету

юридичним особам

пункт 4.2. 

підпункт 1

пункт 4.1  глави 4

пункт 3.6. 

підпункти 1, 2

підпункт 1

пункт 3.5. 

підпункти 1, 2

підпункт 2



Повернено спонсорських внесків,, що 

надійшли з порушенням вимог законодавства, 

усього, у тому числі:

пункт 6.2. 

власнику підпункт 1
0,00

0,00

до державного бюджету підпункт 2

до державного бюджету підпункт 2
0,00

власнику підпункт 1
0,00

Повернено спонсорських внесків, що надійшли 

помилково, усього, у тому числі:
пункт 6.3. 

0,00

6975,00

0,00

юридичним особам підпункт 2
0,00

внесків цінними паперами до державного 

бюджету
пункт 5.3. 

0,00

внесків цінними паперами власнику, усього, у 

тому числі: 0,00

фізичним особам підпункт 1
0,00

юридичним особам підпункт 2
0,00

Повернено внесків цінними паперами, що 

надійшли помилково, усього, у тому числі:
пункт 5.3. 

0,00

внесків цінними паперами власнику, усього, у 

тому числі:
підпункти 1, 2

0,00

фізичним особам підпункт 1
0,00

від юридичних осіб підпункт 2
0,00

Повернено внесків цінними паперами, що 

надійшли з порушенням вимог законодавства, 

усього, у тому числі:

пункт 5.2. 

0,00

Надійшло внесків цінними паперами, усього, у 

тому числі:
пункт 5.1  глави 5

0,00

від фізичних осіб підпункт 1
0,00

юридичним особам підпункт 2 0,00

внесків нематеріальними активами до пункт 4.3. 0,00

фізичним особам підпункт 1 0,00

Повернено внесків нематеріальними активами, 

що надійшли помилково, усього, у тому числі:
пункт 4.3. 

0,00

внесків нематеріальними активами власнику, 0,00

Надійшло спонсорських внесків, усього, у тому 

числі:
пункт 6.1  глави 6



Тернопільська обл., поточний @2PL405108

1. Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії

1.1. Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії:

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження внеску Вид рахунку

Номер розрахункового

документа
Прізвище, ім’я, по батькові 

платника

РНОКПП або серія та 

номер паспорта з відміткою

Сума

(грн)

Місце проживання

платника

Шафранський Назарiй 

Вiталiєвич
1085,0011.10.2016

48511, Тернопільська обл., 2000,00

17.03.2016 поточний

12.07.2016 поточний @2PL642759 Богун Андрій Iгорович

17.02.2016 поточний @2PL155157 Велиган Ігор Богданович

12.05.2016

@2PL131649 Велиган Ігор Богданович 48511, Тернопільська обл., 2500,00

1030,00

46023, м. Тернопіль, 1030,00

11.04.2016 поточний @2PL226424 Кiзюк Iван Йосипович Тернопільська обл., 2475,00

@2PL048457поточний
БОГУН АНДРIЙ 

IГОРОВИЧ
46023, м. Тернопіль, 

поточний @2PL876975
 ЯРЕМКО БОГДАН 

ІВАНОВИЧ
48024, Тернопільська обл.

Тернопiльська обл., 

1030,00

15.08.2016 поточний @2PL901086 Федоришин Iван Іванович Тернопiльська обл., 1085,00

15.06.2016

1085,0019.09.2016 поточний @2PL684826 Вiтвiцький Олег Іванович



11.11.2016 поточний 1090,00

16.12.2016 поточний @2PL733824  Велиган Iгор Богданович 1090,00

Паламар Володимир 

Володимирович
м.Тернопiль, 

Тернопільська обл., 

2) від юридичних осіб

Повне найменування

платника

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за

 ЄДРПОУ

Номер розрахункового

документа

15500,00

@2PL702672

Місцезнаходження

платника

Сума

(грн)

Усього надійшло коштів

Дата надход-

ження внеску Вид рахунку

2000,00120

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000,  м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а 
13.10.2016 поточний

28.10.2016 поточний 127

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000,  м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а 
7000,00

37

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037 м. Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4

9000,00

01.06.2016 поточний 51

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037 м. Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4

2000,00

16.05.2016 поточний

24.06.2016 поточний 63

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037 м. Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4

11.07.2016 поточний

7000,00

30.08.2016 поточний 97

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
м. Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4
7000,00

06.09.2016 поточний 105

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037

2000,00

11.08.2016 поточний 88

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

м. Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4

73

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
м. Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4

2000,00

39481037
м. Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4
2000,00



30.11.2016 поточний 143

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000,  м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а 

139

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000,  м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а 
2000,00

12000,00

18.11.2016

79000,  м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а 

2000,00

Усього надійшло коштів 62000,00

02.12.2016 поточний 144 6000,00

Сума, яка 

перераховуєть-

ся до бюджету 

(грн)

-

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037

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

політичної партії:

1) від фізичних осіб

Обґрунтува-

ння 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

поточний

Місце

проживання

особи
Дата повер-нення

Номер 

розрахунково-

го документа

13.12.2016 поточний 152

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000,  м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а 

Номер  

розрахункового 

документа

Прізвище, ім’я, по 

батькові особи, від 

якої отримано 

кошти

РНОКПП або серія 

та номер паспорта 

з відміткою 

- - - -

Дата надход-

ження 

внеску

Загальна сума 

надход-

ження

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаход-

ження

особи

- -

- -

- - - -

Обґрунтува-

ння 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховуєть-

ся до бюджету 

(грн)

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

2) від юридичних осіб

Дата надход-

ження 

внеску

Загальна сума 

надход-

ження

Номер  

розрахункового 

документа

Повне 

найменування

особи

- - - - - --

- - - - - -

-

- - -

- -

- -

Дата повер-нення

Номер 

розрахунково-

го документа

- - - --- - - - -

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



Виборчий фонд Борщівської районної організації політичної партії "Українська Галицька Партія" у виборах до Борщівської міської ради 

Борщівського району Тернопільської області

- - - - - - -

- - - - - - -

Вид рахунку

Номер розрахункового

документа
Прізвище, ім’я, по батькові 

платника

РНОКПП або серія та 

номер паспорта з відміткою

Місце проживання

платника

Сума

(грн)

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

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження внеску

Усього надійшло коштів

-- - - - - -

- - - - - - -

Сума

(грн)

01.12.2016
накопичувальний 

виборчий
52

Тернопільська Обласна 

Організація Політичної 

партії "Українська Галицька 

Партія"

40011526 6730,00

-

Усього надійшло коштів 0,00

2) від юридичних осіб

Дата надход-

ження внеску Вид рахунку

Номер розрахункового

документа

Повне найменування

платника

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за

 ЄДРПОУ
Місцезнаходження

платника

- - - - - -

46008, Тернопільська обл., 

м. Тернопіль, вул. Медова, 

18, офіс 1 

6730,00



Виборчий фонд Кандидата Кізюка Івана Йосиповича на посаду сільського голови до Трибухівської сільської ради 

Бучацького району Тернопільської області, рахунок №  26437500640190 у ФТО АТ "Ощадбанк" МФО 338545

Усього надійшло коштів 1810,00

1810,0001.12.2016 поточний виборчий 53

Тернопільська Обласна 

Організація Політичної 

партії "Українська Галицька 

Партія"

40011526

46008, Тернопільська обл., 

м. Тернопіль, вул. Медова, 

18, офіс 1 

Усього надійшло коштів 4200,00

2) від юридичних осіб

Дата надход-

ження внеску Вид рахунку

Номер розрахункового

документа

Повне найменування

платника

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за

 ЄДРПОУ
Місцезнаходження

платника

Сума

(грн)

2160,0015.12.2016 поточний виборчий 1269464SB Кiзюк Iван Йосипович Тернопільська обл., 

1990,00

12.12.2016 поточний виборчий 51649090 Кiзюк Iван Йосипович Тернопільська обл., 50,00

08.12.2016 поточний виборчий 623773SB Кiзюк Iван Йосипович Тернопільська обл., 

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження внеску Вид рахунку

Номер розрахункового

документа
Прізвище, ім’я, по батькові 

платника

РНОКПП або серія та 

номер паспорта з відміткою

Місце проживання

платника

Сума

(грн)

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



Усього надійшло коштів 3502,00

Виборчий фонд Кандидата Теслюка Андрія Олеговича на посаду селищного голови Залозецької селищної ради 

Зборівського району Тернопільської області, рахунок № 26439500360218  у ФТО АТ "Ощадбанк" МФО 338545

Сума

(грн)

06.12.2016 поточний виборчий 55

Тернопільська Обласна 

Організація Політичної 

партії "Українська Галицька 

Партія"

40011526

46008, Тернопільська обл., 

м. Тернопіль, вул. Медова, 

18, офіс 1 

3502,00

Усього надійшло коштів 7260,00

2) від юридичних осіб

Дата надход-

ження внеску Вид рахунку

Номер розрахункового

документа

Повне найменування

платника

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження

платника

1800,0016.12.2016 поточний виборчий 51869563 Теслюк Андрiй Олегович 2763415237 Тернопільська обл., 

1160,00

12.12.2016 поточний виборчий 51650760 Теслюк Андрiй Олегович 2763415237 Тернопільська обл., 1400,00

07.12.2016 поточний виборчий 51479864 Теслюк Андрiй Олегович 2763415237 Тернопільська обл., 

Сума

(грн)

01.12.2016 поточний виборчий 51287959 Теслюк Андрiй Олегович 2763415237 Тернопільська обл., 2900,00

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

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження внеску Вид рахунку

Номер розрахункового

документа
Прізвище, ім’я, по батькові 

платника

РНОКПП або серія та 

номер паспорта з відміткою

Місце проживання

платника



48431, Тернопільська обл.

48511, Тернопільська обл., 

Кiзюк Iван Йосипович 2475,00

17.03.2016 благодійний внесок 2500,00 Велиган Ігор Богданович

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

6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії

Дата надход-

ження внеску
Вид спонсорського 

внеску

Вартість спонсорського 

внеску
Повне найменування особи

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за  

ЄДРПОУ

17.02.2016 благодійний внесок 2000,00 Велиган Ігор Богданович 48511, Тернопільська обл.

Місцезнаходження особи Сума

(грн)

2000,00

Загальна сума 6975,00

2475,00благодійний внесок11.04.2016

2500,00



IV. Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку

Зведена таблиця здійснення платежів з рахунків політичної партії  

станом на кінець відповідного звітного кварталу

Перелік платежів Код рядка Сума (грн)

Платежі з рахунків політичної партії, усього,  у тому числі: пункт 1.1 77043,82

на користь фізичних осіб підпункт 1 65772,82

на користь юридичних осіб підпункт 2 11271,00

Платежі з рахунків виборчого фонду,  у тому числі: пункт 1.2 6721,00

на користь фізичних осіб підпункт 1 6721,00

на користь юридичних осіб підпункт 2 0,00

Платежі з рахунку відшкодування витрат з фінансуванням 

передвиборної агітації політичної партії, усього, у тому числі:
пункт 1.3 -

Платежі з рахунків кандидатів, усього, у тому числі: пункт 1.4 16753,00

на користь фізичних осіб підпункт 1 -

на користь юридичних осіб підпункт 2 -

5302,00

на користь юридичних осіб підпункт 2 11451,00

Платежі з рахунку для отримання коштів з державного бюджету 

на фінансування статутної діяльності, усього, у тому числі:
пункт 1.5 -

на користь фізичних осіб підпункт 1

-

на користь юридичних осіб підпункт 2 -

Загальна сума платежів 100517,82

на користь фізичних осіб підпункт 1



 17.02.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

28

КЛЕПАЧ 

ВАЛЕНТИНА 

АНАТОЛIIВНА

м. Тернопіль

Оплата за оренду згiдно 

договору N28 вiд 

01.11.2015р. за лютий 

2016р.

пункт 1.1

підпункт 1 2502,02

1.1. Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:

1) на користь фізичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Найменува-

ння банку, 

вид рахунку

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Прізвище, ім'я, 

по батькові особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання

особи
Цільове призначення 

платежу
Код рядка Сума (грн.)

Оплата за оренду згiдно 

договору N28 вiд 

01.11.2015р. за березень 

2016р. 

пункт 1.1

підпункт 121.03.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

29

КЛЕПАЧ 

ВАЛЕНТИНА 

АНАТОЛIIВНА

м. Тернопіль

16.05.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

32

2500,68

11.04.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

30

КЛЕПАЧ 

ВАЛЕНТИНА 

АНАТОЛIIВНА

м. Тернопіль

Оплата за оренду згiдно 

договору N28 вiд 

01.11.2015р. за квiтень 

2016р.

пункт 1.1

підпункт 1 2500,68

КЛЕПАЧ 

ВАЛЕНТИНА 

АНАТОЛIIВНА

м. Тернопіль

Оплата за оренду згiдно 

договору N28 вiд 

01.11.2015р. за травень 

2016р.

пункт 1.1

підпункт 1 2500,68

16.05.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

31
ФОП Глогусь 

Тетяна Іванівна
м. Тернопіль

Оплата згiдно рах. N62 вiд 

13.05.2016р.

пункт 1.1

підпункт 1 6790,00

15.06.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

35

КЛЕПАЧ 

ВАЛЕНТИНА 

АНАТОЛIIВНА

м. Тернопіль

Оплата за оренду згiдно 

договору N28 вiд 

01.11.2015р. за червень 

2016р.

пункт 1.1

підпункт 1 2500,68

24.06.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

37
ФОП Глогусь 

Тетяна Іванівна
м. Тернопіль

Оплата згiдно рах. N86 вiд 

22.06.2016р.

пункт 1.1

підпункт 1 6793,00



19.10.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

47

Клепач 

Валентина 

Анатоліївна

м. Тернопіль

Оплата за оренду згiдно 

договору N28 вiд 

01.11.2015р. за жовтень 

2016р.

пункт 1.1

підпункт 1 2500,68

31.10.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

48
ФОП Глогусь 

Тетяна Іванівна
м. Тернопіль

Оплата згiдно рах. N176 вiд 

31.10.2016р.

пункт 1.1

підпункт 1 7084,00

22.11.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

51

Клепач 

Валентина 

Анатоліївна

м. Тернопіль

Оплата за оренду згiдно 

договору N28 вiд 

01.11.2015р. за листопад 

2016р.

пункт 1.1

підпункт 1 2500,68

01.12.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

53
Кiзюк Iван 

Йосипович
Тернопільська обл., 

Поповнення виборчого 

фонду кандидата на Голову 

громади Кiзюка I.Й.

пункт 1.1

підпункт 1 1810,00

05.12.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

54
ФОП Глогусь 

Тетяна Іванівна
м. Тернопіль

Оплата згiдно рах. N 207 вiд 

01.12.2016р.

пункт 1.1

підпункт 1 5442,00

13.07.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

38

Клепач 

Валентина 

Анатоліївна

м. Тернопіль

Оплата за оренду згiдно 

договору N28 вiд 

01.11.2015р. за липень 

2016р.

пункт 1.1

підпункт 1 2500,68

15.08.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

40

Клепач 

Валентина 

Анатоліївна

м. Тернопіль

Оплата за оренду згiдно 

договору N28 вiд 

01.11.2015р. за серпень 

2016р.

пункт 1.1

підпункт 1 2500,68

31.08.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

43
ФОП Глогусь 

Тетяна Іванівна
м. Тернопіль

Оплата згiдно рах. N126 вiд 

29.08.2016р.

пункт 1.1

підпункт 1 6843,00

19.09.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

44

Клепач 

Валентина 

Анатоліївна

м. Тернопіль

Оплата за оренду згiдно 

договору N28 вiд 

01.11.2015р. за вересень 

2016р.

пункт 1.1

підпункт 1 2500,68



пункт 1.1

підпункт 2 3,00

Комiсiя за внесення коштiв 

на рахунок на суму 2000.00 

вiд 17.02.2016 , без НДС

пункт 1.1

підпункт 2 10,00

 17.02.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0217L1W2M

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570

Комiсiя за дебетовий платiж 

N 28 вiд 17.02.2016 по 

рахунку, згiдно договору 

банкiвського рахунку N б/н 

вiд 21.09.2015 без ПДВ

 17.02.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0217AW4PO

A

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Повне 

найменування

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи
Цільове призначення платежу

Усього

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Код рядка Сума (грн.)

Найменува-

ння банку, 

вид рахунку

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

65772,82

2) на користь юридичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

AS5cv4jqjp

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

Комiсiя за обслуговування 

рахунку грудень 2015р. 

згiдно договору 

банкiвського рахунку вiд 

21.09.2015, без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2 100,0005.01.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

06.12.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

55
Теслюк Андрiй 

Олегович
Тернопільська обл., 

Поповнення виборчого 

фонду кандидата на Голову 

громади селищної Ради 

Теслюк Андрiй Олегович

пункт 1.1

підпункт 1 3502,00

16.12.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

56

Клепач 

Валентина 

Анатоліївна

м. Тернопіль

Оплата за оренду згiдно 

договору N28 вiд 

01.11.2015р. за грудень 

2016р.

пункт 1.1

підпункт 1 2500,68



46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за внесення коштiв 

на рахунок на суму 2500.00 

вiд 17.03.2016 , без НДС

Комiсiя за обслуговування 

рахунку лютий 2016р. згiдно 

договору банкiвського 

рахунку вiд 21.09.2015, без 

ПДВ

пункт 1.1

підпункт 214360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

17.03.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0317A9DM

NA

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570

01.03.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

AS62t4suhp

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

100,00

пункт 1.1

підпункт 2 10,00

Комiсiя за обслуговування 

рахунку березень 2016р. 

згiдно договору 

банкiвського рахунку вiд 

21.09.2015, без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2 100,0001.04.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

AS63v53fpp

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

11.04.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0411L303N

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за дебетовий платiж 

N 30 вiд 11.04.2016 по 

рахунку, згiдно договору 

банкiвського рахунку N б/н 

вiд 21.09.2015 без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2 3,00

Комiсiя за дебетовий платiж 

N 29 вiд 21.03.2016 по 

рахунку, згiдно договору 

банкiвського рахунку N б/н 

вiд 21.09.2015 без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2 3,0021.03.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0321L1WW

OY

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль



м. Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4

пункт 1.1

підпункт 2 206,00

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за дебетовий платiж 

N 31 вiд 16.05.2016 по 

рахунку, згiдно договору 

банкiвського рахунку N б/н 

вiд 21.09.2015 без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2 3,00

16.05.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

33

ПОЛIТИЧНА 

ПАРТIЯ 

'УКРАЇНСЬКА 

ГАЛИЦЬКА 

ПАРТIЯ'

39481037

Комiсiя за дебетовий платiж 

N 32 вiд 16.05.2016 по 

рахунку, згiдно договору 

банкiвського рахунку N б/н 

вiд 21.09.2015 без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2 3,00

Переведення 20% членських 

внескiв членiв ТОО ПП УГП 

на статутну дiяльнiсть 

партiї.

16.05.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0516L2H0M

Y32

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

пункт 1.1

підпункт 2 410,0037977726
м. Тернопіль, БУЛЬВАР 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 3

Адмiнiстративний збiр за 

проведення державної 

реєстрацiї юридичних осiб-

пiдприємцiв.

3,00

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

34

УК в м. 

Тернополi/м.Терно

пiль 22010300

16.05.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0516L2H0G

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

27.05.2016

пункт 1.1

підпункт 216.05.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0516L2GZ1

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за дебетовий платiж 

N 33 вiд 16.05.2016 по 

рахунку, згiдно договору 

банкiвського рахунку N б/н 

вiд 21.09.2015 без ПДВ

Комiсiя за обслуговування 

рахунку квiтень 2016р. 

згiдно договору 

банкiвського рахунку вiд 

21.09.2015, без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2 100,0004.05.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

AS64t47pcp

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570



27.05.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0527L0IQW

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2 3,00

01.06.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

AS65v4nl3p

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за обслуговування 

рахунку травень 2016р. 

згiдно договору 

банкiвського рахунку вiд 

21.09.2015, без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2 100,00

15.06.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0615L3CE3

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2 3,00

15.06.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0615L3CDG

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2 3,00

15.06.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

36

ПОЛIТИЧНА 

ПАРТIЯ 

'УКРАЇНСЬКА 

ГАЛИЦЬКА 

ПАРТIЯ'

39481037
м. Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4

Переведення 20% членських 

внескiв членiв ТОО ПП УГП 

на статутну дiяльнiсть 

партiї.

пункт 1.1

підпункт 2 206,00



24.06.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0624L1YNY

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2 3,00

01.07.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

AS66u0x8np

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за обслуговування 

рахунку червень 2016р. 

згiдно договору 

банкiвського рахунку вiд 

21.09.2015, без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2 100,00

12.07.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0712ACX9M

A

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за внесення коштiв 

на рахунок, згiдно з 

вiдкритою офертою банку N 

б/н вiд 21.09.2015 та тарифiв 

банку, сума 1030.00 грн. вiд 

12.07.2016, без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

13.07.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0713L2P2Z

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

13.07.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

39

Політична Партія 

'Українська 

Галицька Партія'

39481037
м. Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4

Переведення 20% членських 

внескiв членiв ТОО ПП УГП 

на статутну дiяльнiсть 

партiї.

пункт 1.1

підпункт 2
206,00

13.07.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0713L2P1Y

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
3,00



Переведення 20% членських 

внескiв членiв ТОО ПП УГП 

на статутну дiяльнiсть 

партiї.

пункт 1.1

підпункт 2
217,0015.08.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

41

Політична Партія 

'Українська 

Галицька Партія'

39481037
м. Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4

15.08.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0815L3C0Y

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

15.08.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0815L3C14

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за обслуговування 

рахунку липень 2016р. 

згiдно договору 

банкiвського рахунку вiд 

21.09.2015, без ПДВ

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2

01.08.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

AS67t4n9ip

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570

пункт 1.1

підпункт 2
410,00

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

29.08.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0829L1935Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль
3,00

29.08.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

42

УК в м. Тернополi/ 

м.Тернопiль 

22010300

37977726
м. Тернопіль, БУЛЬВАР 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 3

Адмiнiстративний збiр за 

проведення державної 

реєстрацiї юридичних осiб-

пiдприємцiв.



31.08.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0831L1R8D

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

05.09.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

AS69525t6p

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за обслуговування 

рахунку серпень 2016р. 

згiдно договору 

банкiвського рахунку вiд 

21.09.2015, без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

19.09.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0919L4AJP

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

19.09.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

45

ПОЛIТИЧНА 

ПАРТIЯ 

'УКРАЇНСЬКА 

ГАЛИЦЬКА 

ПАРТIЯ'

39481037
м. Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4

19.09.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

0919L4AJN

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

Переведення 20% членських 

внескiв членiв ТОО ПП УГП 

на статутну дiяльнiсть 

партiї.

пункт 1.1

підпункт 2
217,00

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

03.10.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

AS69u3q1zp

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за обслуговування 

рахунку вересень 2016р. 

згiдно договору 

банкiвського рахунку вiд 

21.09.2015, без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2 100,00



100,00

15.11.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

49

БОРЩIВСЬКА 

МIСЬКА 

ВИБОРЧА 

КОМIСIЯ

34035350

48702, Тернопільська 

обл., Борщівський район, 

м. Борщів, вул. 

ГРУШЕВСЬКОГО,  2

Грошова застава для 

виборчого списку 

кандидатiв у депутати 

Борщiвської мiської ради, 

висунутого в 

багатомандатному 

виборчому окрузi 

пункт 1.1

підпункт 2
804,00

3,00

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2

3,00

AS6av68aip

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за обслуговування 

рахунку жовтень 2016р. 

згiдно договору 

банкiвського рахунку вiд 

21.09.2015, без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
01.11.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

31.10.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

1031L4F0H

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

пункт 1.1

підпункт 2
217,00

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

19.10.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

46

Політична Партія 

'Українська 

Галицька Партія'

39481037
м. Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4

Переведення 20% членських 

внескiв членiв ТОО ПП УГП 

на статутну дiяльнiсть 

партiї.

19.10.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

1019L1T2K

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

19.10.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

1019L1T2U

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2



м. Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4

Переведення 20% членських 

внескiв членiв ТОО ПП УГП 

на статутну дiяльнiсть 

партiї.

пункт 1.1

підпункт 2
218,00

15.11.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

1115L2I57Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

15.11.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

50

Політична Партія 

'Українська 

Галицька Партія'

39481037

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

15.11.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

1115L2I5IY

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

22.11.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

1122L262K

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

01.12.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

52

БРО ПП 

УКРАЇНСЬКА 

ГАЛИЦЬКА 

ПАРТIЯ(нак)

40011526

Тернопільська обл., 

Борщівський район, с. 

Шупарка, вул.Голятин, 

290

Поповнення виборчого 

фонду Борщiвської районної 

органiзацiї полiтичної партiї 

"Українська Галицька 

партiя"

пункт 1.1

підпункт 2
6730,00

01.12.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

1201L2L89Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
3,00



11271,00Усього

02.12.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

AS6bu6ecqp

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за обслуговування 

рахунку листопад 2016р. 

згiдно договору 

банкiвського рахунку вiд 

21.09.2015, без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

05.12.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

1205L1MYS

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

06.12.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

1206L32EQ

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

16.12.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

1216L361K

Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

м. Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4

Переведення 20% членських 

внескiв членiв ТОО ПП УГП 

на статутну дiяльнiсть 

партiї.

16.12.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

1216L3617Y

Тернопільська 

Філія Публічного 

Акціонерного 

Товариства 

Комерційного 

Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570
46013, вул. Степана 

Бандери,38, м. Тернопіль

пункт 1.1

підпункт 2
218,00

Комiсiя за виконання 

платежiв в нацiональнiй 

валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 

21.09.2015 та тарифiв банку, 

без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

16.12.2016

ТФ ПАТ КБ 

"ПРИВАТ 

БАНК", 

поточний

57

Політична Партія 

'Українська 

Галицька Партія'

39481037



Виборчий фонд Борщівської районної організації політичної партії "Українська Галицька Партія" у виборах до Борщівської міської ради 

Борщівського району Тернопільської області

*Заповнюється у разі проведення виборів.

-

Усього 0,00

- - - - - - -

Код рядка Сума (грн.)

-

Усього 6721,00

2) на користь юридичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Вид рахунку

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Повне 

найменування

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

Цільове призначення 

платежу

Сума (грн.)

01.12.2016

Поточний 

рахунок 

виборчого 

фонду БРО 

ПП "УГП"

54

ФОП Монько 

Людмила 

Петрівна

46003, Тернопільська 

обл., м. Тернопіль

За поліграцію згідно 

рахунку №78 від 

30.11.2016р.

6721,00

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

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

1) на користь фізичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Прізвище, ім'я, 

по батькові особи

пункт 1.2 

підпункт 1

Цільове призначення 

платежу
Код рядкаВид рахунку

Місце проживання

особи

-- - - - - -



0,00

0,00

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

- -

- - -

- - - - -

- - -

-

- - - - -

-

Сума (грн.)

- -

-

Сума (грн.)

- -

-

-

-

- - - - -

- - -- -

- - - - -

2) на користь юридичних осіб

-

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

-

-

-

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

1) на користь фізичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу
Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання

особи
Цільове призначення 

платежу
Код рядка

--

-

-

- - - - -

-- -

Місцезнаходження особи

- - - -

-

-

-

-

Повне 

найменування

особи

-

-- -

-

-

- -

-

- -

- -

-

Цільове призначення 

платежу Код рядка

-

- -

- -

-- -

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

-

-

- - - -

-

Загальна сума

Загальна сума



пункт 1.4 

 підпункт 2
5,00

Усього 4210,00

30.12.2016 52630320
ФТОУ АТ 

"Ощадбанк"
09338500

48400, Тернопільська 

область, м.Бучач, 

вул.Агнона, 1

За обробку документів

пункт 1.4 

 підпункт 1
2160,00

15.12.2016. 51824968
ФТОУ АТ 

"Ощадбанк"
09338500

48400, Тернопільська 

область, м.Бучач, 

вул.Агнона, 1

За обробку документів
пункт 1.4 

 підпункт 2
15,00

15.12.2016. 3

Приватне 

підприємство 

"Вільне життя"

34950862

46001, Тернопільська обл., 

м.Тернопіль, вул. 

САГАЙДАЧНОГО,  9

Оплата за оголошення 

(рекламу) в газеті

Виборчий фонд Кандидата Кізюка Івана Йосиповича 

на посаду сільського голови до Трибухівської сільської ради Бучацького району Тернопільської області

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

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання

особи
Цільове призначення 

платежу
Сума (грн.)Код рядка

05.12.2016 51373287

ФОП Монько 

Людмила 

Петрівна

46003, Тернопільська обл., 

м. Тернопіль

Оплата друкованої 

продукції

Усього 1800,00

2) на користь юридичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Повне 

найменування

 особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

За видачу довідки про 

рух коштів

Цільове призначення 

платежу Код рядка Сума (грн.)

08.12.2016 2

Приватне 

підприємство 

"Вільне життя"

34950862

46001, Тернопільська обл., 

м.Тернопіль, вул. 

САГАЙДАЧНОГО,  9

Оплата за оголошення 

(рекламу) в газеті

пункт 1.4 

 підпункт 1
50,00

1980,00
пункт 1.4 

 підпункт 1

пункт 1.4 

 підпункт 1
1800,00

12.12.2016. 51649192
ФТОУ АТ 

"Ощадбанк"
09338500

48400, Тернопільська 

область, м.Бучач, 

вул.Агнона, 1



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

Виборчий фонд Кандидата Теслюка Андрія Олеговича на посаду селищного голови Залозецької селищної ради 

Зборівського району Тернопільської області, рахунок № 26439500360218  у ФТО АТ "Ощадбанк" МФО 338545

За оголошення в газеті 

згідно договору від 

29.11.2016р.

07.12.2016

Редакція 

Зборівської  

районної 

комунальної 

газети 

"Зборівська 

дзвіниця"

02475279

47201, Тернопільська обл., 

Зборівський район, 

м.Зборів, вул.ШЕВЧЕНКА, 

1

пункт 1.4 

 підпункт 2
1168,40

01.12.2016 51288183

Приватне 

підприємство 

"Вільне життя"

34950862

46001, Тернопільська обл., 

м.Тернопіль, вул. 

САГАЙДАЧНОГО,  9

пункт 1.4 

 підпункт 2
2880,00

За статтю згідно 

договору про 

інформ.сп.від 

06.12.2016р.

3

Місцезнаходження особи

2) на користь юридичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Повне 

найменування

 особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Цільове призначення 

платежу Код рядка Сума (грн.)

Цільове призначення 

платежу
Код рядка Сума (грн.)

07.12.2016 2

ФОП Монько 

Людмила 

Петрівна

46003, Тернопільська обл., 

м. Тернопіль

За друковану 

продукцію згідно 

договору №05/12-16 

від 05.12.2016р.

пункт 1.4 

 підпункт 1
3502,00

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання

особи

1) на користь фізичних осіб

Усього 3502,00



09338500

Тернопільська область, 

Зборівський район, 

смт.Залізці

Комісія за 

розрахункове 

обслуговування 

рахунку 

26439500360218 з 01-

12-2016 по 31-12-2016 

без ПДВ

пункт 1.4 

 підпункт 2
18,00

Тернопільська область, 

Зборівський район, 

смт.Залізці

Оплата за 

розрахунково-касове 

обслуговування згідно 

договору

пункт 1.4 

 підпункт 2
5,00

30.12.2016 52641334
ФТОУ АТ 

"Ощадбанк"

1800,00

пункт 1.4 

 підпункт 2

16.12.2016 51881262
ФТОУ АТ 

"Ощадбанк"
09338500

За оголошення в газеті 

згідно договору від 

29.11.2016р.

пункт 1.4 

 підпункт 2

За оголошення в газеті 

згідно договору від 

29.11.2016р.

*Заповнюється у разі проведення виборів.

1350,00

15.12.2016 51815646
ФТОУ АТ 

"Ощадбанк"
09338500

Тернопільська область, 

Зборівський район, 

смт.Залізці

Оплата за переказ 

коштів згідно тарифів 

від 01.01.2016р.

пункт 1.4 

 підпункт 2
20,00

16.12.2016

46001, Тернопільська обл., 

м.Тернопіль, вул. 

САГАЙДАЧНОГО,  9

5

Приватне 

підприємство 

"Вільне життя"

34950862

12.12.2016 3

Приватне 

підприємство 

"Вільне життя"

34950862

46001, Тернопільська обл., 

м.Тернопіль, вул. 

САГАЙДАЧНОГО,  9

7241,40Усього



-

Загальна сума

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

- - -

-

Номер розрахункового 

документа

-

-

-

-

-

- -

-

0,00

- - - -

-

-

- -

-

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

-

Номер розрахункового 

документа

-

- -

-

-

0,00

-

-

- - - -

- -

Загальна сума

Прізвище, ім'я, 

по батькові  

особи

-

Сума (грн.)

- - - - -

- -

-

Повне 

найменування

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

--

2) на користь юридичних осіб

--

-

- - - - -

- - -

-

- -

Код рядка

--

Цільове призначення 

платежу

-

- - - -

-

-

- -

-

- -

--

Місце проживання

особи
Цільове призначення 

платежу
Код рядка

- -

- -

-

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

- -

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

залежно від особи, на користь якої їх було зроблено*:

1) на користь фізичних осіб

Розмір (грн.)

-

Дата 

здійснення 

платежу

-

-- -

- - -

-

-

-

-



67181,82Загальна сума (вартість), грн

Вид 

фінансових 

зобов'язань

Дата 

виникнення

Сума 

(вартість), 

грн

Дата припинення
Сума (вартість), 

грн

Прізвище, ім'я, по 

батькові  особи

РНОКПП або серія та номер 

паспорта з відміткою

Місце 

проживання

особи

Сума 

(вартість) на 

кінець 

звітного 

періоду, грн

1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:

1) на користь фізичної особи

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

46003, 

Тернопільська 

обл., м. 

Тернопіль

6721,00

друк 

поліграфічної 

продукції

30.11.2016 6721,00 16.12.2016 6721,00
ФОП Монько Людмила 

Петрівна

оренда 

приміщення
01.11.2015 5002,70 - -

КЛЕПАЧ ВАЛЕНТИНА 

АНАТОЛIIВНА
м. Тернопіль, 27508,82

ФОП Глогусь Тетяна 

Іванівна
м. Тернопіль, 32952,00

друк 

поліграфічної 

продукції

13.05.2016 13583,00 - -



2) на користь юридичної особи

Вид 

фінансових 

зобов'язань

Дата 

виникнення

Сума 

(вартість), 

грн

Місцезнаходженн

я  особи

Сума 

(вартість) на 

кінець 

звітного 

періоду, грн

Загальна сума (вартість), грн

Дата припинення
Сума (вартість), 

грн.

Повне найменування 

особи

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за 

ЄДРПОУ

3737,00

Розрахункове 

обслуговуванн

я

21.09.2015 226,00 - -

Тернопільська Філія 

Публічного 

Акціонерного Товариства 

Комерційного Банку 

"ПРИВАТБАНК"

14360570

46013, вул. 

Степана 

Бандери,38, м. 

Тернопіль

1212,00

39481037

м. Львів, вул. 

Нечуя 

Левицького, 17/4

1705,00

410,00 27.05.2016 410,00

УК в м. 

Тернополi/м.Тернопiль 

22010300

Переведення 

частини  

зібраних 

членськиї 

внесків

15.09.2015 412,00 - -

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

410,00

Адмiнiстратив

ний збiр за 

проведення 

державної 

реєстрацiї 

27.05.2016

37977726

м. Тернопіль, 

БУЛЬВАР 

ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА, 3

37977726

м. Тернопіль, 

БУЛЬВАР 

ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА, 3

Адмiнiстратив

ний збiр за 

проведення 

державної 

реєстрацiї 

27.05.2016 410,00 27.05.2016 410,00

УК в м. 

Тернополi/м.Тернопiль 

22010300

410,00










