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

рахунків (рахунку): 

ПАТ АКБ "Львів", МФО 325268, Р/р 2600477437 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________     

4

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

– підприємців та громадських формувань від

16.09.2015 №1 415 102 0000 037258

(дата)

0

Телефон (067) 341-63-93

Моб. телефон (067) 341-63-93

Факс

2

Факс

E-mail buh_uh@ukr.net

Фактичне місцезнаходження (у разі 

невідповідності місцезнаходження) 

Львівська обл., м. Львів, вул. Січових Стрільців, 

10/12а  ________________________________

______________________________________

 (область, район, населений пункт, вулиця, 

номери будинку, корпусу, кабінету/офіса, 

квартири)

Поштовий індекс 7 9 0

E-mail

Моб. телефон (067) 341-63-93

Телефон (032) 261-07-43

0

01 4

0

Місцезнаходження 

Львівська обл., м. Львів, вул. Грюнвальдська, 10/3 

__________________________________________

__________________________________

 (область, район, населений пункт, вулиця, 

номери будинку, корпусу, кабінету/офіса, 

квартири)

Поштовий індекс

І квартал ІI квартал

7 9

Львівська Обласна Організація Політичної партії "Українська Галицька Партія" 

__________________________________________________________________________________ 

(повна назва політичної партії згідно з реєстраційними документами)

1

4 4

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

8 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


13 -

міських, селищних, 

сільських голів, 

старост

- - - - -

депутатів місцевих 

рад
-

13 -

народних депутатів 

України
- - - - -

13 -

Обрано на останніх 

виборах, усього осіб,

у тому числі: - 13 -

сільських та 

селищних
- - - - -

районних у містах, де 

утворено районні у 

місті ради

- - - - -

міських - 81 - 81 -

районних - - - - -

обласних - - - - -

до органів місцевого 

самоврядування, у 

тому числі: 

- 81 - 81 -

у народні депутати 

України
- - - - -

у Президенти України - - - - -

Висунуто кандидатів 

на останніх виборах 

(чергових, 

позачергових, 

повторних 

тощо),усього осіб, 

у тому числі:

- 81 - 81 -

Підприємства, 

установи, організації, 

засновані та створені 

для виконання 

статутних завдань

- - - - -

Працівники складу 

апарату, осіб
- 4 5 - -

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 -

нерухоме майно, що перебуває  на праві 

користування, усього
пункт 2.1 -

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 4497,38

на рахунках політичної партії пункт 1.1 4497,38

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
160271,00

членські внески 18641,00

на рахунки політичної партії, усього, в тому числі: пункт 1.1 160271,00

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

характеру



повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.2, 1.3 930,00

грошових коштів власнику, усього пункти 1.2, 1.3 930,00

грошових коштів до державного бюджету, усього пункти 1.2, 1.3 -

на рахунок виборчого фонду, усього пункт 1.4 -

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

грошових коштів власнику, усього пункти 1.5, 1.6 -

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

Кошти від господарської діяльності, у тому числі: 149,63

доходи від здачі майна в оренду -

дивіденди, проценти, роялті 149,63

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
2200,00

Повернено спонсорських внесків, усього, у тому 

числі:
пункти 6.2, 6.3 500,00

власнику пункти 6.2, 6.3 500,00

до державного бюджету пункти 6.2, 6.3 -

Витрати на здійснення статутної діяльності, усього, у 

тому числі:
розділ IV 196788,20

заробітна плата -

оренда приміщення (будинку, офіса, квартири) 700,00

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 1896,00

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 -

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:
191103,00

видавнича діяльність 191103,00

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 3089,20

перерахування штрафних санкцій за укладеними 

договорами
-

Фінансові зобов’язання політичної партії, усього розділ V 196788,20



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 -

нерухоме майно, що перебуває  на праві 

користування, усього, у тому числі: 
пункт 2.1 -

 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



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 4497,38

-

пункт 2.1 

глави 2 

пункт 1.2 -

-

Перелік надходжень Код рядка Сума (грн) Примітка

глава 1 4497,38Грошові 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

0,00

- - -

- - 0,00

Сума коштів

- - -

Сума коштів

- - - -

-

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

-

Загальна сума

Найменування банку та/або інших 

фінансових установ Вид рахунку Номер рахунку

- - 0,00

Сума коштів

ПАТ АКБ "Львів" 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

- -

4497,38

2600477437

- -

Загальна сума

Вид рахунку Номер рахунку

4497,38

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
0,00

від юридичних осіб підпункт 2
0,00

грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3
0,00

на рахунки виборчого фонду, усього, у тому 

числі:
пункт 1.4

0,00

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 139930,00

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

930,00

20341,00

Примітка

930,00

160271,00

пункт 1.1
160271,00

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 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 1 500,00

Повернено спонсорських внесків, що надійшли 

помилково, усього, у тому числі:
пункт 6.3. 

0,00

2200,00

500,00

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



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
Місце проживання

платника
Прізвище, ім’я, по батькові 

платника

РНОКПП або серія та 

номер паспорта з відміткою

Сума

(грн)

PS6435351_ Бігус Марко Юрійович Львівська обл., 400,00

13.05.2016 поточний  375557_5D0 Кавчук Андрій Вікторович
м.Львів, 

450,00

28.04.2016 поточний

Львівська область, м. 

Жидачів 
180,00

31.05.2016 поточний 855288 Йонка Ольга Валеріївна 
Львівська область, 

м.Жидачів, 

870021 Кулик Роман Миколайович
Львівська область, м. 

Жидачів, 

60,00

07.06.2016 поточний 867015
 Гаврон Володимир 

Іванович 

90,00

08.06.2016 поточний 870031 Гебра Ірина Володимирівна Львівська область, 90,00

08.06.2016 поточний

Львівська область, м. 

Жидачів, 
60,00

08.06.2016 поточний  870036
Маркевич Ольга 

Миколаївна 

Львівська область, 

@2PL202847 Пастух Орест Миколайович
Львівська область, м. 

Жидачів, 

90,00

14.06.2016 поточний @2PL196764 Пеняк Богдана Василівна

100,00

22.06.2016 поточний  2
Маркевич Ольга 

Миколаївна 

Львівська область, 
500,00

 15.06.2016 поточний



30.06.2016 поточний 908652
Захарченко Тарас 

Володимирович 

Львівська область,  м. 

Ходорів 
110,00

200,0012.07.2016 поточний G0712XFOFJ
Футоран Андрiй 

Васильович
 м. Львiв,

G0716VDXRX
Кучер Роман-Даниїл 

Аскольдович
Львiв. обл. 100,00

23.08.2016 поточний ПН35361З Рущак Андрій Юрійович м. Львів 3600,00

16.07.2016 поточний

м.Львів, 
450,00

23.08.2016 поточний 9000533561 Сирова Тетяна Ігорівна м. Львів

G0826T9VJ8
Сiмчук Тарас 

Володимирович
Львiв,

350,00

26.08.2016 поточний @2PL119727 Кавчук Андрій Вікторович

100,00

26.08.2016 поточний G0826T9RSH
Сiмчук Тарас 

Володимирович
Львiв, 100,00

26.08.2016 поточний

м.Львів 400,00

30.08.2016 поточний  ПН40182З
Біловус Віталій 

Миколайович 
Львівська обл. 

ПН40181З Якимець Дмитро Романович м.Львів 

400,00

30.08.2016 поточний ПН40176З
Антимис Ростислав 

Васильович

500,00

30.08.2016 поточний ПН40177З
Квятковський Андрій 

Сафронович 
м.Львів 400,00

30.08.2016 поточний

м.Львів 400,00

30.08.2016 поточний ПН40178З Піпа Наталія Романівна м.Львів 

@2PL244202 Хан Мар'яна Ярославівна м.Львів, 

400,00

30.08.2016 поточний ПН40179З Чолій Тарас Богданович 

91,00

30.08.2016 поточний  ПН40180З
Дякович Ігор 

Володимирович
м.Львів 400,00

30.08.2016 поточний



12.10.2016 поточний ПН77357З 50,00

Львівська область, 

м.Стрий, 

50,00

12.10.2016 поточний

12.10.2016

Дьорка Олег Іванович

поточний ПН77356З
Костишин Віталій 

Романович
50,00

12.10.2016

Львівська область, 

м. Дрогобич,

Львівська область, 

50,00

поточний ПН77355З
Чаповський Тарас 

Семенович

Львівська область, 

м. Дрогобич, 

Львівська область, 

м. Дрогобич,  

ПН77353З

03.10.2016 поточний  10004438
Антонюк Сергій 

Олександрович

Білас Тарас Володимирович

поточний @2PL021498 200,00

50,00поточний  ПН77351З Петренко Олег Васильович

м. Львiв, 

03.10.2016 поточний 10004436 Дьолог Юрій Іванович

Луць Іван Антонович 

Львівська область, 

м.Дрогобич, 

Львівська область, 1000,00

1000,0003.10.2016 поточний  10004437 Львівська область, 

1000,00

10.10.2016
Футоран Андрiй 

Васильович

12.10.2016

01.09.2016 поточний G0901RHVCQ
Кучер Роман-Даниїл 

Аскольдович
Львiв. обл, 

20.09.2016 поточний G0920Y1D8S
Сiмчук Тарас 

Володимирович
Львiв, в

100,00

100,00



25,00ПН92926З Луцик Володимир Ігорович 
Львівська область, 

м.Дрогобич

Костишин Віталій Іванович

Львівська область, 

м. Дрогобич, 25,00

25,00

28.10.2016 поточний ПН92928З Іванишин Тарас Вікторович

Львівська область, 

м. Дрогобич, 

28.10.2016 поточний ПН92986З Петренко Олег Васильович

Львівська область, 

м.Дрогобич, 

750,00

19.10.2016 поточний

75,00

19.10.2016 поточний G1018FG2SY Балушка Iрина Миколаївна Львівська область, 

28.10.2016 поточний ПН92927З
Чаповський Тарас 

Семенович

Львівська область, 

м.Дрогобич, 

Андрейко Віталій 

Васильович
Львівська область, 750,00

28.10.2016 поточний ПН92930З
Шимушовський Василь 

Богданович

25,00
Львівська область, 

м.Стрий
28.10.2016 поточний ПН92925З Білас Тарас Володимирович

28.10.2016 поточний ПН92929З

28.10.2016 поточний

Львівська область, 

м. Дрогобич, 

G1018FFP2X

75,00

25,00



75,0026.12.2016 поточний ПН141584З
Маркевич Ольга 

Миколаївна

Львівська область, 

90,00

26.12.2016 поточний ПН140892З Кулик Роман Ярославович
Львівська область, 

м. Жидачiв, 
90,00

26.12.2016 поточний ПН140893З Гебра Ірина Володимирівна Львівська область, 

120,00

26.12.2016 поточний ПН140891З Ружак Андрій Андрійович

Львівська область, 

м. Жидачiв, 100,00

26.12.2016 поточний  ПН140894З
Захарченко Тарас 

Володимирович

Львівська область, 

м. Ходорів,

Гаврон Володимир Іванович
Львівська область, 

м. Жидачiв, 
190,00

26.12.2016 поточний

Львівська область, 

м. Жидачiв,

500,00

14.12.2016 поточний  5328
Хармацька Віра 

Олександрівна

200,00

м.Львів 200,00

13.12.2016 поточний  @2PL699018 Качмар Олег Олексiйович
м. Львів, 

1000,00

08.12.2016 поточний @2PL988460 Йонка Ольга Валерiївна 

Львівська область, 

м. Жидачiв, 300,00

21.11.2016 поточний

15.11.2016 поточний  9000617666 Сирова Тетяна Ігорівна

@2PL923700 Качмар Олег Олексiйович
м. Львів, 

ПН141580З

26.12.2016 поточний  ПН140890З

м. Львів, 
400,00

Танцюра Віталій 

Анатолійович



360,0027.12.2016 поточний 10009213
ШИБА ОЛЕГ 

ЯРОСЛАВОВИЧ

Львівська область, 

м.Радехів, 

60,00

26.12.2016 поточний ПН141583З
Александрович Руслан 

Іванович

Львівська область, 

м. Ходорів, 
60,00

26.12.2016 поточний ПН141582З Філатов Андрій Іванович
Львівська область, 

м. Ходорів

26.12.2016 поточний  ПН141581З Поверляк Тетяна Ігорівна

Львівська область, 

м.Ходорів, 60,00

Усього надійшло коштів 20341,00

Львівська область, 

м.Радехів
10009214

ФОЛЬВАРОЧНИЙ ЮРІЙ 

ПАВЛОВИЧ
27.12.2016 поточний

Львівська область, 

10009217
КРАСІЛЬЧУК ІГОР 

МИХАЙЛОВИЧ

 Львівська область, 

м. Жидачів, 

27.12.2016 поточний

360,00

27.12.2016 поточний 10009215
ЗАГАЙСЬКА ОКСАНА 

АНДРІЇВНА

Львівська область, 

м.Радехів
240,00

27.12.2016 поточний

90,00

27.12.2016 поточний 10009218
ШОСТАК НАДІЯ 

ЄВГЕНІВНА
Львівська область, 110,00

28.12.2016 поточний ПН143185З Пастух Орест Миколайович 200,00

ВАВРИНЮК 

МИРОСЛАВА 

АНАТОЛІЇВНА

90,00Львівська область, 

10009216



300,00

142

Політична партія 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037

2) від юридичних осіб

Повне найменування

платника

31.10.2016 поточний G1028R1KR0

79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а

Карта для выплат_S_181_ _ 

ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ 

КБ"ПРИВАТБАНК" 

М.ЛЬВІВ

14360570

Номер розрахункового

документа

Дата надход-

ження внеску Вид рахунку

Усього надійшло коштів 139930,00

79008 м. Львiв, вул. 

Гуцульська, 11а 

29.11.2016 поточний 47000,00

13.10.2016 39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а
48000,00

Сума

(грн)Місцезнаходження

платника

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за

 ЄДРПОУ

поточний 121

19.05.2016 поточний 40

Політична партія 

"Українська Галицька 

Партія"

G0711SNHZ9

ЗГРУ ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" м.Львів, 

Карта для выплат_S_181_

11.07.2016 поточний

Політична партія" 

Українська Галицька 

Партія"

39481037
м.Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4
17000,00

 17.06.2016 поточний 62

Політична партія" 

Українська Галицька 

Партія"

11000,00

06.07.2016 поточний G0706S6DH9

ЗГРУ ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" м.Львів,  

СКС 'КРЕДИТНА КАРТА'

14360570
79008 м. Львiв, вул. 

Гуцульська, 11а 
100,00

39481037

14360570
79008 м. Львiв, вул. 

Гуцульська, 11а 

м.Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4

поточний 98

Політична партія" 

Українська Галицька 

Партія"

39481037
м.Львів, вул. Нечуя 

Левицького, 17/4

30,00

16000,00

22.09.2016 поточний G0922SKT0N

ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ 

КБ"ПРИВАТБАНК" 

М.ЛЬВІВ 

14360570
79008 м. Львiв, вул. 

Гуцульська, 11а 
500,00

30.08.2016



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)

Дата надход-

ження 

внеску

Загальна сума 

надход-

ження

Номер  

розрахункового 

документа

Прізвище, ім’я, по 

батькові особи, від 

якої отримано 

кошти

РНОКПП або серія 

та номер паспорта 

з відміткою 

-

- - - -

Сума, яка 

перераховуєть-

ся до бюджету 

(грн)

-

Місце

проживання

особи
Дата повер-нення

Номер 

розрахунково-

го документа

Номер  

розрахункового 

документа

Повне 

найменування

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаход-

ження

особи

- - -

-

- -

-

Дата повер-нення

Номер 

розрахунково-

го документа

Обґрунтува-

ння 

повернення

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

- - - - -

----

- - - - -

79008 м. 

Львiв, вул. 

Гуцульська, 

11а 

06.07.2016 100,00 G0706S6DH9 ЗГРУ ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК

" м.Львів,  СКС 

'КРЕДИТНА 

КАРТА'

14360570 07.07.2016 8 у зв.з 

відсут.іден.

даних, 

невідпов.За

к.Укр."Про 

політ.партії 

в Україні"

100,00 -

-- - - - - - - - -

- - -



G0922SKT0N ЗГРУ ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК

" м.Львів, Карта 

для 

выплат_S_181_

14360570 04.10.2016 12

31.10.2016 300,00 G1028R1KR0 ЗГРУ ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК

" м.Львів, Карта 

для 

выплат_S_181_

14360570

22.09.2016 500,00 у зв.з 

відсут.іден.

даних, 

невідпов.За

к.Укр."Про 

політ.партії 

в Україні"

500,00 -

31.10.2016 у зв.з 

відсут.іден.

даних, 

невідпов.За

к.Укр."Про 

політ.партії 

в Україні"

300,00 -15

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

11.07.2016 30,00 G0711SNHZ9 ЗГРУ ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК

" м.Львів, Карта 

для 

выплат_S_181_

14360570 -79008 м. 

Львiв, вул. 

Гуцульська, 

11а 

12.07.2016 10 у зв.з 

відсут.іден.

даних, 

невідпов.За

к.Укр."Про 

політ.партії 

в Україні"

30,00



14360570

- -

0,00

Обґрунтуван

ня 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховуєтьс

я до бюджету 

(грн)

Повне 

найменування 

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за  ЄДРПОУ

Місцезна-

ходження 

особи Дата повер-нення

Номер 

розрахункового 

документа

Повне найменування особи

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за  

ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи
Сума

(грн)

- Качмар Олег Олексiйович
м. Львів, 

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

1000,00

13.12.2016 Добровiльний внесок - Качмар Олег Олексiйович
м. Львів, 

500,00

21.11.2016 Добровiльний внесок 

Загальна сума 2200,00

Дата надход-

ження 

внеску

Вид 

спонсорського 

внеску

22.09.2016 500 G0922SKT0N Карта для 

выплат_S_181_ _  

ЗАХІДНЕ ГРУ 

ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК

" 

Вартість 

спонсорського 

внеску

-

04.10.2016 12 у зв.з 

відсут.іден.

даних, 

невідпов.За

к.Укр."Про 

політ.партії 

в Україні"

500,00

- - - - - - - - - -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

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

Добровільний внесок -
Футоран Андрiй 

Васильович
 м. Львiв, 200,00

22.09.2016 Добровiльна пожертва -
ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ 

КБ"ПРИВАТБАНК" 
м. Львiв, 500,00

12.07.2016



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 198919,20

на користь фізичних осіб підпункт 1 0,00

на користь юридичних осіб підпункт 2 198919,20

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

на користь фізичних осіб підпункт 1 -

на користь юридичних осіб підпункт 2 -

Платежі з рахунку відшкодування витрат з фінансуванням 

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

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

на користь фізичних осіб підпункт 1 -

на користь юридичних осіб підпункт 2 -

-

на користь юридичних осіб підпункт 2 -

Платежі з рахунку 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 198919,20

на користь фізичних осіб підпункт 1



Повне 

найменування

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Цільове призначення платежу
Сума (грн.)

Усього 0,00

2) на користь юридичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Сума (грн.)

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

- -

Код рядка

Місце проживання

особи
Цільове призначення 

платежу
Код рядка

Прізвище, ім'я, 

по батькові особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Найменува-

ння банку, 

вид рахунку

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

пункт 1.1

підпункт 1
- - - -- -

Місцезнаходження особи

20.01.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

1

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім 

«Молода 

Галичина»

32148930
Львівська обл., м. Яворів, 

пл. Ринок, 14

Оплата за друк газети "Наша 

Галичина" 1 

пункт 1.1

підпункт 2
8175,00

21.01.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.365595.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

За розрахункове 

обслуговування  - за 

зовнішні платежі

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

28.01.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.367448.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Нарахування абонплати 

згідно договору від 

01/10/2015 за період з 

26/12/2015 по 25/01/2016.

пункт 1.1

підпункт 2
50,00



08.02.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.365597.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Нарахування абонплати 

згідно договору за Ciчень 

2016 року по рахунку № 

2600477437

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

26.02.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.367448.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Нарахування абонплати 

згідно договору від 

01/10/2015 за період з 

26/01/2016 по 25/02/2016.

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

26.02.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

2

ГУДКСУ у 

Львівській 

області

34102180

81750, Львівська обл., 

Жидачівський район, 

місто Ходорів, ВУЛИЦЯ 

ГРУШЕВСЬКОГО, 46

 Грошова застава 

Жидачівської район. 

організації УГП за спис. 

кандидатів у депутати до 

Ходорівської міської ради

пункт 1.1

підпункт 2
1201,00

29.02.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.365595.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

За розрахункове 

обслуговування за період 

26/02/2016 - 26/02/2016 

згідно угоди від 17/09/2015 - 

за зовнішні платежі

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

04.03.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.365597.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

  Нарахування абонплати 

згідно договору за Лютий 

2016 року по рахунку № 

2600477437

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

04.03.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

3

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім 

«Молода 

Галичина»

32148930
Львівська обл., м. Яворів, 

пл. Ринок, 14

Оплата за друк газети "Наша 

Галичина" 2 

пункт 1.1

підпункт 2
8175,00



09.03.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.365595.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

  За розрахункове 

обслуговування  - за 

зовнішні платежі

пункт 1.1

підпункт 2
10,00

18.03.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

4

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім 

«Молода 

Галичина»

32148930
Львівська обл., м. Яворів, 

пл. Ринок, 14

Оплата за друк газети "Наша 

Галичина" зг.договору 

№01/16 від 21.01.2016р.

пункт 1.1

підпункт 2
3810,00

21.03.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.365595.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

За розрахункове 

обслуговування  - за 

зовнішні платежі

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

31.03.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.367448.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Нарахування абонплати 

згідно договору за Березень 

2016 року по рахунку № 

2600477437

пункт 1.1

підпункт 2

Нарахування абонплати 

згідно договору від 

01/10/2015 за період з 

26/02/2016 по 25/03/2016.

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

05.04.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.365597.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1
100,00

08.04.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

5

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім 

«Молода 

Галичина»

32148930
Львівська обл., м. Яворів, 

пл. Ринок, 14

Оплата за друк газети "Наша 

Галичина"5 

пункт 1.1

підпункт 2
19938,00



11.04.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.365595.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

За розрахункове 

обслуговування- за зовнішні 

платежі

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

28.04.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

 TR.367448.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Нарахування абонплати 

згідно договору від 

01/10/2015 за період з 

26/03/2016 по 25/04/2016.

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

06.05.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.365597.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Нарахування абонплати 

згідно договору за Квiтень 

2016 року по рахунку № 

2600477437

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

19.05.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

6

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім 

«Молода 

Галичина»

32148930
Львівська обл., м. Яворів, 

пл. Ринок, 14

 Оплата за друк газети 

"Наша Галичина" 6 

пункт 1.1

підпункт 2
18000,00

20.05.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.365595.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

За розрахункове 

обслуговування - за 

зовнішні платежі

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

26.05.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.367448.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Нарахування абонплати 

згідно договору від 

01/10/2015 за період з 

26/04/2016 по 25/05/2016.

пункт 1.1

підпункт 2
50,00



07.06.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.365597.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Нарахування абонплати 

згідно договору за Травень 

2016 року по рахунку № 

2600477437

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

17.06.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

7

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім 

«Молода 

Галичина»

32148930
Львівська обл., м. Яворів, 

пл. Ринок, 14

Оплата за друк газети "Наша 

Галичина" 7 

пункт 1.1

підпункт 2
11025,00

21.06.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.365595.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

 За розрахункове 

обслуговування  - за 

зовнішні платежі 

 


пункт 1.1

підпункт 2
5,00

29.06.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.367448. 

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Нарахування абонплати 

згідно договору від 

01/10/2015 за період з 

26/05/2016 по 25/06/2016.

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

05.07.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.365597.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Нарахування абонплати 

згідно договору за Червень 

2016 року по рахунку № 

2600477437

пункт 1.1

підпункт 2
100,00



07.07.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

8

ЗГРУ ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

м.Львів,  СКС 

'КРЕДИТНА 

КАРТА'

14360570
79008 м. Львiв, вул. 

Гуцульська, 11а 

08.07.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.365595.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Повернення плат.'членський 

внесок 

#P24A104263745A94860' від 

06.07.16 № 

G0706S6DH9_760 20/2, у 

зв'язку з відсутністю 

ідент.даних та 

невідповідністю ЗУ "Про 

політичні партії в Україні"

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

За розрахункове 

обслуговування за період 

07/07/2016 - 07/07/2016 

згідно угоди від 17/09/2015 - 

за зовнішні платежі

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

Поверн.плат.'Сплата 

членських внескiв 

#P24A106414191A65185' 

11.07.16 зг.док. 

G0711SNHZ9_7B024/12 у 

зв'язку з відсутністю 

ідент.даних та 

невідповідністю ЗУ "Про 

політичні партії в Україні"

пункт 1.1

підпункт 2
12.07.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

10

ЗГРУ ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

м.Львів, Карта 

для 

выплат_S_181_

14360570
79008 м. Львiв, вул. 

Гуцульська, 11а 
30,00

13.07.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

TR.365595.

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

За розрахункове 

обслуговування за період 

12/07/2016 - 12/07/2016 

згідно угоди від 17/09/2015 - 

за зовнішні платежі

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

29.07.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

 148716

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.07.16-31.07.16 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
100,00



29.07.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

135593

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Нарахування комісії за 

надання довідки стосовно 

наявності відкритого 

поточного рахунку та РКО 

зг. договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

29.07.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

 148717

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Комісія за pозрахункове 

обслуговування Клієнтів по 

системі "Клієнт-Банк" за 

період 01.07.16-31.07.16 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015 Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

03.08.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

 77739

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Нарахування комісії за 

надання довідки стосовно 

наявності відкритого 

поточного рахунку та РКО 

зг. договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

25.08.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

10
ТОВ "Готель 

"Львів"
13836941

79058, Львівська обл., 

місто Львів, ПРОСПЕКТ 

В.ЧОРНОВОЛА,  7

Оплата за оренду конференц 

залу згідно рахунку-факт. № 

СФ-0000986 від 

25.08.2016р., в тому числі 

ПДВ 116,67грн.

пункт 1.1

підпункт 2
700,00

25.08.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

348200

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

в операційний час за межі 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №10, від 

25.08.2016. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

 Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.09.16-30.09.16 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015.

пункт 1.1

підпункт 2

Комісія за pозрахункове 

обслуговування Клієнтів по 

системі "Клієнт-Банк" за 

період 01.09.16-30.09.16 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015.

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

30.09.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

425908

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546

30.09.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

 425909

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

31.08.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

11

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім 

«Молода 

Галичина»

32148930
Львівська обл., м. Яворів, 

пл. Ринок, 14

Оплата за друк газети "Наша 

Галичина" 8 

пункт 1.1

підпункт 2
23760,00

31.08.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

436116

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

в операційний час за межі 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №11, від 

31.08.2016. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

31.08.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

495623

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

31.08.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

495624

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.08.16-31.08.16 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015 Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

Комісія за pозрахункове 

обслуговування Клієнтів по 

системі "Клієнт-Банк" за 

період 01.08.16-31.08.16 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО 

100,00



79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а

11.10.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

129047

 13

Політична партія 

"Українська 

Галицька Партія"

39481037 2044,20

Переведення 20% надход. 

від сплати членських внесків 

за 1-3 квартали 2016р. 

членiв ЛОО ПП УГП на 

заб.дiяльності та стату.цілей 

ПП "УГП"

пункт 1.1

підпункт 2

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

11.10.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

04.10.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

пункт 1.1

підпункт 2
500,00

09801546

04.10.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

 12

ЗГРУ ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

м.Львів, Карта 

для 

выплат_S_181_

14360570
79008 м. Львiв, вул. 

Гуцульська, 11а 

Повернен.плат. Добровiльна 

пожертва 

#P24A140880981A57357 

22.09.2016 зг.док. 

G0922SKT0N у зв.з 

відсут.іден.даних, 

невідпов.Зак.Укр."Про 

політ.партії в Україні"

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

в операційний час в межах 

системи Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №13, від 

11.10.2016. 

79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

 Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

в операційний час за межі 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №12, від 

04.10.2016. Без ПДВ.

29521

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

13.10.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

 14

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім 

«Молода 

Галичина»

32148930
Львівська обл., м. Яворів, 

пл. Ринок, 14

Оплата за друк газети "Наша 

Галичина" 9 зг.рах.№СФ-

0001374 від 10.10.2016р., 

зг.дог.№01/16 від 

21.01.2016р., в тому числі 

ПДВ - 8100.00 грн.

пункт 1.1

підпункт 2
48600,00



100,00

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.10.16-31.10.16 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015.

пункт 1.1

підпункт 2

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1
18.10.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

31.10.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

415127

31.10.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

377239

208578

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

в операційний час за межі 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №15, від 

31.10.2016. Без ПДВ.

13.10.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

163165

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

 Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

в операційний час за межі 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №14, від 

13.10.2016. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

Комісія за надання довідки 

стосовно руху коштів по 

рахунку зг. договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015 

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

31.10.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

15

ЗГРУ ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

м.Львів, Карта 

для 

выплат_S_181_

14360570
79008 м. Львiв, вул. 

Гуцульська, 11а 

Повернення платежу "чл 

внески Ходорiв" 31.10.2016 

зг.док. № G1028R1KR0 від 

28.10.2016 у зв.з 

відсут.іден.даних, 

невідпов.Зак.Укр."Про 

політ.партії в Україні"

300,00
пункт 1.1

підпункт 2



Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.11.16-30.11.16 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015.

пункт 1.1

підпункт 2
100,0030.11.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

408661

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

1045,00

24.11.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

 320052

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

в операційний час в межах 

системи Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №16, від 

24.11.2016. 

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

Комісія за pозрахункове 

обслуговування Клієнтів по 

системі "Клієнт-Банк" за 

період 01.11.16-30.11.16 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015.

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

24.11.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

16

Політична партія 

"Українська 

Галицька Партія"

39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а

пункт 1.1

підпункт 2

30.11.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

408662

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

31.10.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

415128

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

 Комісія за pозрахункове 

обслуговування Клієнтів по 

системі "Клієнт-Банк" за 

період 01.10.16-31.10.16 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015.

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

Переведення 20% 

надходжень від сплати 

членських внесків за 

жовтень 2016р. ЛОО ПП 

УГП на забезпеч.дiяльності 

та статут.цілей ПП "УГП", 

без ПДВ.



27.12.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

 347217

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Оплата за Вкладкy зг.рах. 

№СФ-0001717 від 

22.12.2016, зг. Дог. №01/16 

від 21.01.16р.,  в т.ч.ПДВ - 

420,00 грн.

пункт 1.1

підпункт 2
2520,00

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

в операційний час за межі 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №19, від 

27.12.2016. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

27.12.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

19

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім 

«Молода 

Галичина»

32148930
Львівська обл., м. Яворів, 

пл. Ринок, 14

14700,00

22.12.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

291977

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

в операційний час за межі 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №18, від 

22.12.2016. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

22.12.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

 18

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю  

"Нео Друк"

40547038
79035, м.Львів, вул. 

Зелена, 135

Оплата за плакати згідно 

рахунку №139 від 

20.12.2016р., в тому числі 

ПДВ 2450,00 грн.

пункт 1.1

підпункт 2

20.12.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

 244394

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

в операційний час за межі 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №17, від 

20.12.2016. Без ПДВ.

32400,0020.12.2016

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

 17

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім 

«Молода 

Галичина»

32148930
Львівська обл., м. Яворів, 

пл. Ринок, 14

 Оплата за друк газети 

"Наша Галичина" 10 

зг.рах.№СФ-0001598 від 

19.12.16р., зг.дог.№01/16 від 

21.01.2016р., в тому числі 

ПДВ - 5400.00 грн.

пункт 1.1

підпункт 2

Усього 198919,20



*Заповнюється у разі проведення виборів.

- -

Усього 0,00

- - - - - -

-

- - - - - - -

- - - - - -

-

- - - - - - -

-

-

- - - - - - - -

Сума (грн.)

- - - - - - -

Вид рахунку

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Повне 

найменування

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

Цільове призначення 

платежу

-

- - -

Усього 0,00

2) на користь юридичних осіб

- -

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

- - - -

- - - - - - -

-

-

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - -

- - - -

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

1) на користь фізичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Вид рахунку
Прізвище, ім'я, 

по батькові особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання

особи

-

-- - - - - -

Цільове призначення 

платежу
Код рядка

-

- -

-

Код рядка

- - -

Сума (грн.)

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

-

-

-

-

- -



0,00

0,00

- - - - -

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

- -

-

- - - - -

- - - -

-

- -

-

- - - - - -

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання

особи
Цільове призначення 

платежу
Код рядка 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

-

- - -

- -

- - - -

-

-

-

-

-

Повне 

найменування

особи

-

- -

- -- - - - -

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

-

-

-

-

- -

- - -

-

Цільове призначення 

платежу Код рядка

-

-

-

-

---

-

Загальна сума

Загальна сума



- -

-

*Заповнюється у разі проведення виборів.

-

- - - - -

-

-

- -

- - -

-

- - - -

- - - - -

-

- - - - -

- - - -

- - -

- - - - - -

-

- -

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.)

- - -

- - -- - - - -

Місцезнаходження особи

- - - -

- - - - -

- - -

- - - - - -

-

- -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання

особи
Цільове призначення 

платежу
Код рядка Сума (грн.)

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

1) на користь фізичних осіб

0,00Усього

Усього 0,00



-

Загальна сума

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

- -

0,00

-

Номер розрахункового 

документа

-

-

-

-

-

-

2) на користь юридичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

-

Номер розрахункового 

документа
Сума (грн.)

- - -

- -

- - - - -

-- -

-

-

Повне 

найменування

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

Цільове призначення 

платежу

- -

- - -

-

- - -

- -

-

- -

Загальна сума 0,00

-

-

-

- - - - -

-

- - - -

- -- -

-

-

- -

Код рядка

--

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

-

- - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

Розмір (грн.)

- - - -

Місце проживання

особи

- - - - -

Цільове призначення 

платежу
Код рядка

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

від особи, на користь якої їх було зроблено*:

1) на користь фізичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу

Прізвище, ім'я, 

по батькові  

особи

- -

-

-

-



0,00

39481037

Переведення 

частини 

зібраних 

членських 

внесків

-

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

Сума (вартість) 

на кінець 

звітного періоду, 

грн

Загальна сума (вартість), грн 196788,20

16.09.2015 3089,20 -

- -

2) на користь юридичної особи

Вид 

фінансових 

зобов'язань

Дата 

виникнення

Сума 

(вартість), 

грн

Сума (вартість), 

грн.

Повне найменування 

особи

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за 

ЄДРПОУ

- - - -

Місцезнаходженн

я  особи

Загальна сума (вартість), грн

Дата припинення

- - -

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:

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

79000, м. Львів, 

вул. Січових 

Стрільців, 10/12а

3089,20

1) на користь фізичної особи

40547038
79035, м.Львів, вул. 

Зелена, 135
14700,00друк 20.12.2016 14700,00 - -

Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

"Нео Друк"

1896,00

176403,00

послуги 

розрахункового 

обслуговування

17.09.2015 375,00 - -

Публічне Акціонерне 

Товариство Акціонерно -

комерційний Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

друк 

поліграфічних 

матеріалів

21.01.2016 16350,00 - -

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім «Молода 

Галичина»

32148930

Львівська обл., м. 

Яворів, пл. Ринок, 

14

13836941

79058, Львівська 

обл., м. Львів, 

проспект 

В.Чорновола, 7

700,00
Оренда 

конференц залу
25.08.2016 700,00 - - ТОВ "Готель "Львів"










