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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 (096) 444-73-53

Моб. телефон (096) 444-73-53

Факс

2

Факс

E-mail buh_uh@ukr.net

Фактичне місцезнаходження (у разі 

невідповідності місцезнаходження) 

Львівська обл., м. Львів, пр. Крива липа, 6  

________________________________

______________________________________

 (область, район, населений пункт, вулиця, 

номери будинку, корпусу, кабінету/офіса, 

квартири)

Поштовий індекс 7 9 0

E-mail

Моб. телефон (096) 444-73-53

Телефон (096) 444-73-53

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 

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 2018 року 

(період, що уточнюється)

IIІ квартал Х

4
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5 -

міських, селищних, 

сільських голів, 

старост

- - - - -

депутатів місцевих 

рад
-

5 -

народних депутатів 

України
- - - - -

- 3

Обрано на останніх 

виборах, усього осіб,

у тому числі: - - 3

сільських та 

селищних
- - - - -

районних у містах, де 

утворено районні у 

місті ради

- - - - -

міських - - - - -

районних - - - - -

обласних - - - - -

до органів місцевого 

самоврядування, у 

тому числі: 

- - 27 27 -

у народні депутати 

України
- - - - -

у Президенти України - - - - -

Висунуто кандидатів

на останніх виборах 

(чергових, 

позачергових, 

повторних 

тощо),усього осіб, 

у тому числі:

- - 27 27 -

Підприємства, 

установи, організації, 

засновані та створені 

для виконання 

статутних завдань

- - - - -

Працівники складу 

апарату, осіб
- 1 1 - -

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 276,47

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 1.3 276,47

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 199900,00

нерухоме майно, що перебуває  на праві 

користування, усього
пункт 2.1 199900,00

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 135,39

на рахунках політичної партії пункт 1.1 15,39

на рахунках виборчого фонду пункт 1.2 120,00

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
374969,00

членські внески 126919,00

на рахунки політичної партії, усього, в тому числі: пункт 1.1 374969,00

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 12473,00

грошових коштів власнику, усього пункти 1.2, 1.3 12473,00

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

на рахунок виборчого фонду, усього пункт 1.4 78423,4

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: -

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
35500,00

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 385331,79

заробітна плата 116468,14

оренда приміщення (будинку, офіса, квартири) 2745,14

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 18466,59

капітальний ремонт -

капітальні вкладення -

сплачені податки та збори 60042,57

повернення запозичених коштів -

придбання нерухомого майна -

придбання рухомого майна -

придбання цінних паперів -

придбання нематеріальних активів 1106,00

утримання місцевих організацій партії,  інших 

зареєстрованих структурних підрозділів, усього, з 

них

-

регіональні відділення -

інші зареєстровані структурні підрозділи -

витрачено з виборчих фондів 78303,4

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:
156105,15

видавнича діяльність 30996,00

розміщення зовнішньої політичної реклами 8930,00

розміщення реклами на телебаченні 0,00

розміщення реклами на радіо 41827,40

розміщення реклами у друкованих засобах масової 

інформації
74351,75

міжнародна діяльність 0,00

інші не заборонені законом витрати 30398,20

перерахування штрафних санкцій за укладеними 

договорами
0,00

Фінансові зобов’язання політичної партії, усього розділ V 383490,79



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 276,47

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 1.3 276,47

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 199900,00

нерухоме майно, що перебуває  на праві 

користування, усього, у тому числі: 
пункт 2.1 199900,00

 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



2) рухоме майно*

Назва рухомого 

майна

Місцезнаходження об'єкта 

(країна, адреса)

Дата 

придбання

Вартасть 

придбання 

майна

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень

Дата відчуження 

майна

Вартість 

відчуження 

майна

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

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

встановленої на 01 січня звітного року.

Сума доходу за звітний 

період (оренда, тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець 

звітного 

кварталу

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна сума

-

-

- -

-

-

- -

- -

-

-

0 0

- -

-

-



1.3. Відомості про нематеріальні активи політичної партії

Перелік активів
Назва нематеріального 

активу

Дата 

придбання

Вартість 

придбання 

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Дата відчу-

ження

Вартість 

відчуження

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

ЕЦП 16.03.2018 356,00 - - -

Ліцензія на право 

використання КП"Арт-

Звіт Лайт" протягом 1 

року 

16.03.2018 750,00 - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Загальна сума 1106,00 - - - 0 276,47

-

- -

- -

-

- -

- -

- 88,97

- 187,50

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Сума доходу 

за звітний 

період 

(оренда тощо)

Балансова вартість на 

кінець  звітного 

кварталу

- -

-

Природні активи 

(право 

користування 

надрами, іншими 

природними 

ресурсами)

Комерційні 

позначення 

(товарні знаки, 

торгові марки)

Авторське право та 

суміжні з ним 

права (на 

літературні та 

музичні твори, 

програми для 

ЕОМ)

-

Об’єкти 

промислової 

власності (право на 

винаходи, 

промислові зразки, 

ноу-хау тощо)

-

-

-

-

-

-

Інші  нематері-

альні права (пра- во 

на провад-ження 

діяльності, 

використання 

економічних та 

інших привілеїв)

-

-

-

-

-

-

-

Місцезнаходження об'єкта  

(країна, адреса)



1.4. Відомості про цінні папери

Код ЦП Емітент
Зберігач, 

депо 
Кількість

Дата 

придбання

Вартість 

придбання 

Підстави 

придбання

Дата відчу-

ження

Вартість 

відчуження

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Загальна вартість

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Сума доходу з 

цінних 

паперів за 

звітний 

період

Балансова вартість на 

кінець  звітного 

періоду

- -



Перелік майна
Місцезнаходження об'єкта  

(країна, адреса)

Загальна 

площа 

(кв. м)

Реєстраційні 

дані майна

Дата 

отримання

Вартість майна 

на момент 

отримання 

Термін корис-

тування

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

власника

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець 

звітного 

кварталу

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Загальна сума 0 0 0 0 0 0

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

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-



Перелік майна
Місцезнаходження об'єкта 

(країна, адреса)

Загальна 

площа       

(кв. м)

Реєстраційні 

дані майна

Дата 

отримання 

майна

Вартість майна 

на момент 

отримання 

Термін корис-

тування

Повне 

наймену-

вання 

власника

Ідентифі-

каційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

кварталу

82300, Львівська обл.,            

м. Борислав, 

вул.Д.Галицького, 34

24,4

Ухвала 

Львівської 

обласної ради 

від 

12.05.1993р. 

№288

01.10.2018 199900,00 24 місяці

Бориславськ

ий міський 

Палац 

культури

25261121 - 199900,00

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0

Нежитлові, 

офісні 

приміщення, 

будинки

82300, 

Львівська 

обл.,  м. 

Борислав, вул. 

Д. 

Галицького, 

34

-

0Загальна сума

-

-

-

Земельні ділянки

-

-

-

-

            2.1. Відомості про нерухоме майно:

2)      власник – юридична особа

-

-
Інше нерухоме 

майно

Гаражі, бокси, 

складські 

приміщення

Місце - 

знаходження 

власника

-

-

-

-

Житлові 

приміщення, 

будинки, 

квартири



Перелік 

транспортних 

засобів

Марка/модель (об’єм 

циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт, 

довжина для водних 

засобів, см)

Рік випуску

Дата 

отримання 

майна

Вартість 

майна на 

момент 

отримання

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Термін корис-

тування

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

власника

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець 

звітного 

кварталу

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

-

-

Повітряні судна

Інші транспортні 

засоби 

Водні засоби

-

-

-

-

-

-

-

Автомобілі 

вантажні 

(спеціальні)

-

-

-

2.2.1. Транспортні засоби:

1) власник – фізична особа

Місце 

проживання 

власника

Автомобілі 

легкові

-

-

-

2.2. Відомості про рухоме майно



0 0

Перелік 

транспортних 

засобів

Марка/модель (об’єм 

циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт, 

довжина для водних 

засобів, см)

Рік випуску
Дата 

отримання

Вартість на 

момент 

отримання

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Термін корис-

тування

Повне 

наймену-

вання 

власника

Ідентифі-

каційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець 

звітного 

кварталу

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

0 0

Водні засоби

-

-

-

Повітряні судна

-

-

Загальна сума

-

-

-

Місце- 

знаходження 

власника

Автомобілі 

легкові

-

-

Автомобілі 

вантажні 

(спеціальні)

-

-

-

Загальна сума

2) власник – юридична особа

Інші транспортні 

засоби 

-

-



Назва рухомого 

майна

Місцезнаходження об'єкта  

(країна, адреса)

Дата 

отримання 

майна

Вартість майна 

на момент 

отримання

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Термін корис-

тування

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

власника

РНОКПП 

або серія та 

номер 

паспорта з 

відміткою

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

кварталу

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

0 0

2) власник – юридична особа

Назва рухомого 

майна

Місцезнаходження об'єкта 

(країна, адреса)

Дата 

отримання

Вартість майна 

на момент 

отримання

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Термін корис-

тування

Повне 

наймену-вання 

власника

Ідентифі-

каційний 

код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

кварталу

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

0 0

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

звітного року.

Загальна сума

1)      власник – фізична особа 

Місце проживання власника

Загальна сума

-

2.2.2. Рухоме майно*:

-

-

-

-

Місцезнаходження власника

-



Перелік майна
Назва нематеріального 

активу

Місцезна-

ходження 

об'єкта  

(країна, 

адреса)

Дата 

отримання 

Вартість на 

момент 

отримання 

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Термін корис-

тування

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

власника

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець 

звітного 

кварталу

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

0 0

Інші  нематері-

альні права (пра- во 

на провад-ження 

діяльності, 

використання 

економічних та 

інших привілеїв)

Об’єкти 

промислової 

власності (право на 

винаходи, 

промислові зразки, 

ноу-хау тощо)

-

-

-

-

-

Комерційні 

позначення 

(товарні знаки, 

торгові марки)

-

-

Авторське право та 

суміжні з ним 

права (на 

літературні та 

музичні твори, 

програми для 

ЕОМ)

-

-

-

-

-

2.3. Відомості про нематеріальні активи:

1) власник – фізична особа

-
Природні активи 

(право 

користування 

надрами, іншими 

природними 

ресурсами)

-

-

Місце 

проживання 

власника

Загальна сума



2) власник – юридична особа

Перелік майна
Назва нематеріального 

активу

Місцезна-

ходження 

об'єкта 

(країна, 

адреса)

Дата 

отримання 

Вартість на 

момент 

отримання 

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Термін корис-

тування

Повне 

найменуван

ня власника

Ідентифі-

каційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець 

звітного 

кварталу

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

0 0

Інші  нематері-

альні права (пра- во 

на провад-ження 

діяльності, 

використання 

економічних та 

інших привілеїв)

-

-

Об’єкти 

промислової 

власності (право на 

винаходи, 

промислові зразки, 

ноу-хау тощо)

-

-

-

Авторське право та 

суміжні з ним 

права (на 

літературні та 

музичні твори, 

програми для 

ЕОМ)

-

-

-

Місце-

знаходження 

власника

Природні активи 

(право 

користування 

надрами, іншими 

природними 

ресурсами)

-

-

-

-

Комерційні 

позначення 

(товарні знаки, 

торгові марки)

-

-

-

Загальна сума



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 15,39

-

пункт 2.1 

глави 2 

пункт 1.2 120,00

-

Перелік надходжень Код рядка Сума (грн) Примітка

глава 1 135,39Грошові кошти, усього,  у тому числі:



60,00
Філія Львівське обласне управління 

АТ «Ощадбанк», м. Радехів
поточний 26421300798011

0,00

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

- - 0,00

0,00

- - 0,00

- - 0,00

- - 0,00

120,00

поточний 26425300798318 20,00

- - 0,00

Сума коштів

Філія Львівське обласне управління 

АТ «Ощадбанк», м. Радехів
накопичувальний 26420301798011

Сума коштів

Філія Львівське обласне управління 

АТ «Ощадбанк», м. Бібрка
накопичувальний 26424301798318 10,00

Філія Львівське обласне управління 

АТ «Ощадбанк», м. Бібрка

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

30,00

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

- -

15,39

2600477437

- -

Загальна сума

Вид рахунку Номер рахунку

15,39

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
78423,40

грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3
0,00

на рахунки виборчого фонду, усього, у тому 

числі:
пункт 1.4

78423,40

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 228913,00

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

4960,00

7513,00

146056,00

Примітка

12473,00

374969,00

пункт 1.1
374969,00

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



0,00

0,00

Повернено спонсорських внесків, що надійшли 

з порушенням вимог законодавства, усього, у 

тому числі:

пункт 6.2. 

35500,00

до державного бюджету підпункт 2 0,00

власнику підпункт 1 0,00

власнику підпункт 1 0,00

Повернено спонсорських внесків, що надійшли 

помилково, усього, у тому числі:
пункт 6.3. 

0,00до державного бюджету підпункт 2

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



200,0012.01.2018 поточний ПН590472З Пастух Орест Миколайович Львівська обл., м.Жидачів

200,00

11.01.2018 поточний @2PL976046 Павлової Оксани Iгорiвни м. Львiв 300,00

11.01.2018 поточний @2PL976035
Димидюк Дмитро 

Андрiйович
м. Львiв 

450,00

11.01.2018 поточний @2PL976033 Пiпа Наталiя Романiвна м. Львiв 120,00

10.01.2018 поточний @2PL151145
 Васильченко Галина 

Iванiвни

Львівська обл., 

Пустомитівський р-н. 

09.01.2018 поточний @2PL953225
ФЕДИШИН АНДРIЙ 

РОМАНОВИЧ
м. Львiв 1190,00

120,00

05.01.2018 поточний ПН586200З Кулик Роман Ярославович Львівська обл., м.Жидачів 120,00

05.01.2018 поточний ПН586195З Ружак Андрій Андрійович Львівська обл., м.Жидачів

600,00

м. Ужгород 750,00

03.01.2018 поточний

ЛЕШКОВИЧ ГАЛИНА 

АНДРІЇВНА

поточний 10002782 Мінів Наталія Олегівна

поточний 10002532

Львівська обл., 

м. Борислав

@2PL490686
 БОЙКО КАТЕРИНА 

АНДРIЇВНА
м.Львiв

03.01.2018

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)

150,0003.01.2018

03.01.2018 поточний 60,0010002474
Лісніченко Петро 

Віталійович

Львівська обл., 

м. Борислав



700,00

31.01.2018 поточний 1892755
Сорока Ярина 

Володимирівна
 м. Львів 100,00

29.01.2018 поточний @2PL441267 Качмар Олег Олексiйович  м. Львів

200,00

29.01.2018 поточний @2PL031215 Цюпак Наталiя Михайлiвна м. Львiв 100,00

24.01.2018 поточний I0124XMGRP Сивохіп Андрій Романович Львівська обл.

300,00

23.01.2018 поточний @2PL674278
Воробiй Христини 

Любомирiвни
м.Львів 500,00

23.01.2018 поточний @2PL682360
Чорний Михайло 

Андрiйович
Львiвська обл., м.Жовква

120,00

22.01.2018 поточний I0122TUR16 Гвоздович Юлія Орестівна  м. Львів 1000,00

17.01.2018 поточний I01178IIIQ
Бiловус Вiталiй 

Миколайович

Львівська обл., 

Жовківський р-н.

267,00

16.01.2018 поточний 21294
Біловус Віталій 

Миколайович

Львівська обл., 

Жовківський р-н.
400,00

16.01.2018 поточний @2PL408247
 Семенів Володимир 

Остапович
м. Львiв 

4000,00

15.01.2018 поточний I0115G3LC1
Католик Вiктор 

Валерiйович
м. Львiв 6000,00

15.01.2018 поточний 1981473 Якимець Дмитро Романович м. Львiв 

400,00

15.01.2018 поточний 737486 Рущак Андрій Юрійович м. Львiв 1000,00

15.01.2018 поточний @2PL901116
Футоран Андрiй 

Васильович
м. Львiв 

15.01.2018 поточний 10011999 Хан Мар'яна Ярославівна м. Львiв 180,00



1600,00

12.03.2018 поточний ПН647808З  Тиник Ірина Орестівна  м. Львів 100,00

01.03.2018 поточний 10034387 Ваврух Орест Іренейович Львівська обл.

167,00

01.03.2018 поточний 350043318 Чолій Тарас Богданович  м. Львів 1000,00

28.02.2018 поточний I02289T5PB Юринець Маркiян Олегович  м. Львів

700,00

26.02.2018 поточний 349266417 Кавчук Андрій Вікторович  м. Львів 400,00

21.02.2018 поточний 2PL123905
Качмара Олега 

Олексiйовича
 м. Львів

400,00

19.02.2018 поточний 22275627 Рущак Андрій Юрійович  м. Львів 1000,00

15.02.2018 поточний I0215YL7EX
Осадчук Роксолани 

Степанiвни

Львівська обл.,                        

м. Ходорiв

300,00

14.02.2018 поточний ПН623466З Щурко Іван Петрович  м. Львів 400,00

09.02.2018 поточний I0209G8YZF Гвоздович Юлія Орестівна м. Львів

200,00

07.02.2018 поточний 10022270
 КРАВЦОВ ВІКТОР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Львівська обл.,                      

м. Борислав
200,00

07.02.2018 поточний 10022269
ДЕЛІНКЕВИЧ 

ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ 

Львівська обл.,                      

м. Борислав

360,00

06.02.2018 поточний ПН614956З
 Андрушкевич-Ардан 

Галина Миколаївна
 м. Львів 250,00

05.02.2018 поточний 271350468
ПАШКО ТЕТЯНА 

ВАСИЛІВНА
-

200,0007.02.2018 поточний 10022271
 ДЕЛІНКЕВИЧ АНДРІЙ 

ІГОРОВИЧ

Львівська обл.,                      

м. Борислав



поточний 10026991
Мандзяк Олена 

Олександрівна

Львівська обл., 

м. Борислав

м. Львiв

200,00

27.03.2018 поточний @2PL019369
Васильченко Галина 

Iванiвни
Львівська обл. 450,00

28.03.2018

700,00

26.03.2018 поточний I0326RCGWV Загоруйко Iрина Вiкторiвна
Львівська обл., 

м. Борислав
200,00

22.03.2018 поточний @2PL041002 Качмар Олег Олексiйович м. Львів

300,00

19.03.2018 поточний 42960115 Рущак Андрій Юрійович  м. Львів 1000,00

19.03.2018 поточний I03199JX6V Пелешко Маряни Зiновiївни  м. Львів

330,00

16.03.2018 поточний I0316RGHKS
Костюк Володимир 

Васильович

Золочiвського р-н., 

Львівська обл.
600,00

14.03.2018 поточний 2140195
Сорока Ярина 

Володимирівна
 м. Львів

300,00

11.04.2018 поточний @2PL039291
Загоруйко Люба 

Ярославiвна

Львівська обл., 

м. Борислав

66641328 Рущак Андрій Юрійович м. Львiв

200,00

13.04.2018 поточний @2PL492061 Кузько Мар'яна Михайлiвна

1 000,00

23.04.2018 поточний @2PL933024 Качмар Олег Олексiйович м. Львiв 700,00

19.04.2018 поточний

02.05.2018 поточний 2433809
Сорока Ярина 

Володимирівна
м. Львiв 150,00



Львівська обл., м.Борислав 200,00

@2PL083656 Йонка Ольга Валерiївна
Львівська обл., 

м. Жидачiв

17.05.2018 поточний I0516FGH46
 Кравцов Віктор 

Олександрович

300,00

21.05.2018 поточний 27407 Кузько Мар'яна Михайлівна м. Львiв 200,00

17.05.2018 поточний

м. Львiв 1 000,00

21.05.2018 поточний @2PL871476 Герус Iванни Iгорiвни м. Львiв

@2PL518692 Качмар Олег Олексiйович м. Львiв

400,00

21.05.2018 поточний 89658887 Рущак Андрій Юрійович

700,00

30.05.2018 поточний @2PL042797
Мандзяк Олена 

Олександрівна
Львівська обл., м.Борислав 200,00

22.05.2018 поточний

Львівська обл.,                    

м. Борислав
200,00

31.05.2018 поточний @2PL153827 Петренко Олег Васильович м. Дрогобич

@2PL564607
Васильченко Галина 

Iванiвна
Львівська обл.

200,00

06.06.2018 поточний 10016983
Делінкевич Володимир 

Ігорович 

450,00

11.06.2018 поточний ПН735160З Щурко Іван Петрович м. Львiв 500,00

11.06.2018 поточний

м. Львiв 240,00

18.06.2018 поточний 28761 Кузько Мар'яна Михайлiвна м. Львiв

@2PL955944 Шулик Роман Богданович м. Львiв

100,00

18.06.2018 поточний @2PL234953
Гаврилко Іванна 

Володимирівна

3 000,0018.06.2018 поточний



19.06.2018 поточний 11717919 Рущак Андрій Юрійович м. Львiв 1 000,00

Львівська обл., 

м.Дрогобич
200,00

20.06.2018 поточний @2PL999554
 Юркевич Андрій 

Михайлович

Львівська обл., 

м.Дрогобич

@2PL148787 Качмар Олег Олексiйович  м. Львів

200,00

20.06.2018 поточний @2PL007107 Дьорка Олег Іванович

700,00

22.06.2018 поточний ПН748516З Гебра Ірина Володимирівна Львівська обл. 120,00

21.06.2018 поточний

10.07.2018 500,00

09.07.2018 поточний @2PL991450 Макаревич Марія Романівна
Самбiрський р-н., 

Львiвської обл.
1 340,00

@2PL850741 Саф'яник Юрій Іванович м. Львiв

поточний @2PL831865
Шехлович Андріана 

Михайлівна

Яворiвський р-н, Львiвська 

обл.

300,00

12.07.2018 поточний ПН766994З
Андрушкевич-Ардан Галина 

Миколаївна
м. Львів 300,00

11.07.2018 поточний

м. Львів 1 800,00

12.07.2018 поточний ПН767217З Гаврон Володимир Іванович м. Жидачів

@2PL256764 Дзева Юрій Іванович м.Львів

300,00

12.07.2018 поточний ПН766820З
Сабадаш Олег 

Володимирович

300,00

17.07.2018 поточний @2PL881893 Пiпа Наталiя Романiвна м. Львiв 350,00

16.07.2018 поточний

м. Львiв 100,00

17.07.2018 поточний @2PL010277
Антимис Ростислав 

Васильович
м. Львiв 1 000,00

18.07.2018 поточний 30084 Кузько Мар'яна Михайлівна



30085 Кузько Мар'яна Михайлівна м. Львiв 120,00

18.07.2018 поточний @2PL747636 Качмар Олег Олексiйович м. Львiв 700,00

18.07.2018 поточний

м. Львiв 1 680,00

19.07.2018 поточний 34955345 Рущак Андрій Юрійович м. Львiв

@2PL785466 Біла Тетяна Олегівна м. Львiв

1 000,00

19.07.2018 поточний @2PL904671 Терлецький Роман Ігорович

400,00

23.07.2018 поточний @2PL385112 Сивохiп Андрiй Романович Львівська обл. 600,00

23.07.2018 поточний

Львівська обл., 

Перемишлянський р-н 
600,00

26.07.2018 поточний ПН786842З
Панкевич Богдан 

Романович
м. Львiв

@2PL407835
Семенів Володимир 

Остапович
м. Львiв

200,00

26.07.2018 поточний ПН786841З Моряк Ірина Миколаївна

827,00

01.08.2018 поточний ПН792676З Ляска Віталій Михайлович м. Львiв 550,00

30.07.2018 поточний

м. Львiв 1 400,00

01.08.2018 поточний ПН792678З Щурко Іван Петрович м. Львiв

ПН792682З
Сабадаш Олег 

Володимирович
м. Львiв

800,00

01.08.2018 поточний ПН792697З Гвоздович Юлія Орестівна

1 600,00

01.08.2018 поточний ПН792696З Друль Остап Орестович м. Львiв 4 800,00

01.08.2018 поточний

м. Львiв 700,00

03.08.2018 поточний ПН796048З
Семенів Володимир 

Остапович
м. Львiв 700,00

03.08.2018 поточний ПН796057З Крет Юліан Богданович



ПН796047З
Панкевич Богдан 

Романович
м. Львiв 2 800,00

08.08.2018 поточний ПН801897З Чолій Тарас Богданович м. Львiв 600,00

03.08.2018 поточний

м. Борислав 200,00

09.08.2018 поточний 31134
Хармацька Віра 

Олександрівна
м. Львiв

@2PL319916 Загоруйко Ірина Вікторівна Львівська обл., м.Борислав 

400,00

10.08.2018 поточний @2PL312015
Загоруйко Любов 

Ярославівна

200,00

13.08.2018 поточний @2PL824093 Делінкевич Андрій Ігорович м. Борислав 350,00

10.08.2018 поточний

Львівська обл. 290,00

14.08.2018 поточний ПН808483З
Матківський Володимир 

Богданович

Львівська обл., 

Радехівський р-н.

@2PL781641 Качмар Олег Олексiйович м. Львiв

9 000,00

15.08.2018 поточний ПН810974З
Маркевич Ольга 

Миколаївна

700,00

20.08.2018 поточний 58215672 Рущак Андрій Юрійович м. Львiв 1 000,00

20.08.2018 поточний

м. Львiв 100,00

21.08.2018 поточний @2PL981129 Храмов Максим Iгорович м. Львiв

3503410.1
Коноваленко Лідія 

Ярославівна
м. Львiв

100,00

27.08.2018 поточний @2PL853781 Цюпак Наталія Михайлівна

65,00

10.09.2018 поточний 2PL390680 Йонка Ольга Валеріївна м. Жидачів 210,00

07.09.2018 поточний

11.09.2018 поточний @2PL797628 Храмов Максим Iгорович м. Львiв 100,00



2 400,0008.10.2018 поточний 9001457298 Паньків Марія Богданівна м. Львів

600,00

08.10.2018 поточний @2PL238784 Герус Iванна Ігорівна м. Львiв 800,00

08.10.2018 поточний @2PL401655
Васильченко Галина 

Iванiвна

Львівська обл., 

Пустомитівський р-н.

70,00

08.10.2018 поточний @2PL408707 Потопляк Василь Iгорович м. Львів 500,00

05.10.2018 поточний @2PL683126 Храмов Максим Iгорович м. Львiв

400,00

04.10.2018 поточний 4252223.1
Футоран Андрій 

Васильович
м. Львів 850,00

04.10.2018 поточний 33796
Хармацька Віра 

Олександрівна
м. Львів

Львівська обл. 200,00

81671941 Рущак Андрій Юрійович м. Львiв

14.09.2018 поточний @2PL553960 Сивохiп Андрiй Романович

1 000,00

24.09.2018 поточний @2PL060676 Качмар Олег Олексiйович м. Львiв 700,00

19.09.2018 поточний

Львівська обл., 

Золочівський р-н.
200,00

24.09.2018 поточний @2PL231090
Кучер Роман-Даниїл 

Аскольдович
м. Львiв

ПН861356З
Панкевич Богдан 

Романович
м. Львiв

900,00

25.09.2018 поточний @2PL647756
Костюк Володимир 

Васильович

600,0027.09.2018 поточний



900,00

23.10.2018 поточний 7576234514 Бігус Марко Юрійович - 900,00

22.10.2018 поточний 6719064914 Бігус Марко Юрійович -

1 000,00

22.10.2018 поточний @2PL981304 Качмар Олег Олексiйович м. Львів 700,00

19.10.2018 поточний 5956629 Рущак Андрій Юрійович м. Львів

100,00

18.10.2018 поточний 5785976814 Бігус Марко Юрійович - 900,00

17.10.2018 поточний @2PL823815 Сивохiп Андрiй Романович Львівська обл.

1 000,00

16.10.2018 поточний @2PL922580 Джулай Галина Романiвна
Львiвська обл.,   

м. Новояворiвськ
1 000,00

16.10.2018 поточний @2PL922578
Андрейко Вiталiй 

Васильович

Львiвська обл., 

м.Новояворiвськ

800,00

16.10.2018 поточний 4845933514 Бігус Марко Юрійович - 900,00

16.10.2018 поточний @2PL922622
Юрас Володимир 

Володимирович

Львівська обл.,   

м. Новояворівськ

60,00

16.10.2018 поточний @2PL821907
Перкiн Олена 

Владиславiвна
м. Львів 600,00

11.10.2018 поточний 4460518.1
Коноваленко Лідія 

Ярославівна
м. Львів

09.10.2018 поточний 1857762 Якимець Дмитро Романович м. Львів 2 400,00



200,0019.11.2018 поточний @2PL580364
Шехлович Андріана 

Михайлівна

Львiвська обл., 

Яворівський р-н.

200,00

16.11.2018 поточний @2PL630532 Кравцов Вiктор Олександр
Львівська обл.,  м. 

Борислав
350,00

16.11.2018 поточний @2PL639693 Делiнкевич Андрiй Iгорович
Львівська обл., 

м. Борислав

400,00

13.11.2018 поточний 10017226
Делiнкевич Володимир 

Iгорович

Львівська обл., 

м. Борислав
350,00

12.11.2018 поточний @2PL692656
Крохмаль Iрина 

Володимирiвна
Львівська обл., м. Львів

30,00

12.11.2018 поточний @2PL110516 Йонка Ольга Валерiївна 
Львівська обл., 

м. Жидачiв 
210,00

09.11.2018 поточний 6200987714
Репета Зіновій 

Миколайович

Львівська обл.,   

м. Перемишляни

300,00

06.11.2018 поточний @2PL069727
 Берегуляк Роман 

Васильович

Львівська обл., 

м. Дрогобич
300,00

05.11.2018 поточний @2PL678166 Iванишин Тарас Вiкторович
Львівська обл., 

м. Дрогобич

4 000,00

05.11.2018 поточний @2PL983290 Дьорка Олег Iванович
Львівська обл., 

м. Дрогобич
250,00

29.10.2018 поточний ПН891789З
Матківський Володимир 

Богданович

Львівська обл., 

Радехівський р-н.

350,00

24.10.2018 поточний @2PL071050 Кавчук Андрiй Вiкторович м. Львiв 1 600,00

24.10.2018 поточний @2PL688316 Загоруйко Ірина Вікторівна Львівська обл., м.Борислав 



300,00

03.12.2018 поточний @2PL730789 Пiпа Наталiя Романiвна м. Львів 490,00

03.12.2018 поточний @2PL374409
Кучер Роман-Даниїл 

Аскольдович
м. Львiв

100,00

30.11.2018 поточний 67629938 Паньків Марія Богданівна - 1 000,00

29.11.2018 поточний 6128450.1
Коноваленко Лідія 

Ярославівна
м. Львів

1 000,00

28.11.2018 поточний @2PL749948
Брегман Мирослав 

Андрiйович

Львiвська обл, 

Миколаївський р-н.
120,00

27.11.2018 поточний ПН920280З Моряк Ірина Миколаївна
Перемишлянський р-н., 

Львівська обл.

30,00

27.11.2018 поточний 6046481.1 Чолій Тарас Богданович м. Львів 400,00

27.11.2018 поточний I1127R7402
Григоришен Андрій 

Васильович

Львiвська обл.,   

м. Перемишляни

200,00

26.11.2018 поточний @2PL480636 Качмар Олег Олексiйович м. Львів 700,00

23.11.2018 поточний @2PL552170 Сивохiп Андрiй Романович Львівська обл.

1 000,00

22.11.2018 поточний ПН916554З Моряк Ірина Миколаївна
Перемишлянський р-н., 

Львівська обл.
500,00

19.11.2018 поточний 29578215 Рущак Андрій Юрійович м. Львів

19.11.2018 поточний @2PL169669
Загоруйко Любов 

Ярославiвна

Львівська обл.,  м. 

Борислав
250,00



360,0017.12.2018 поточний @2PL454831 Костишин Вiталiй Iванович
Львівська обл., 

м. Дрогобич

400,00

13.12.2018 поточний 6635020.1
Рудковська Марта 

Романівна

Львівська обл., 

Миколаївський р-н.
150,00

12.12.2018 поточний ПН935053З Гаврон Володимир Іванович
Львівська обл., 

м. Жидачів

300,00

12.12.2018 поточний ПН934310З Пастух Орест Миколайович
Львівська обл., 

м. Жидачів
300,00

11.12.2018 поточний ПН934114З Ружак Андрій Андрійович
Львівська обл., 

м. Жидачів

250,00

11.12.2018 поточний ПН934113З Кулик Роман Ярославович
Львівська обл., 

м. Жидачів
300,00

11.12.2018 поточний ПН934116З
Гаврильчук Орест 

Романович

Львівська обл., 

м. Жидачів

120,00

11.12.2018 поточний ПН933409З Пеняк Богдана Василівна
Львівська обл., 

м. Жидачів
240,00

11.12.2018 поточний ПН934117З Гебра Ірина Володимирівна
Львівська обл., 

Жидачівський р-н.

200,00

10.12.2018 поточний @2PL825048
Брегман Мирослав 

Андрiйович

Львiвська обл, 

Миколаївський р-н.
200,00

07.12.2018 поточний @2PL969411
Костюк Володимир 

Васильович 

Львівська обл., 

Золочівський р-н.



200,00

21.12.2018 поточний ПН946107З Салдан Роман Петрович
Львівська обл., 

м. Жидачів 
500,00

21.12.2018 поточний ПН945307З Бойко Оксана Григорівна м. Львів

220,00

21.12.2018 поточний ПН945475З
Багрій Святослав 

Дмитрович

Львівська обл.,

м. Жидачів 
200,00

20.12.2018 поточний 10043791
Однорiг Валентина 

Мар"янiвна

Львівська обл., 

Жидачiвський р-н.

1 000,00

20.12.2018 поточний 10043790 Заболiтна Олена Юрiєвна
Львівська обл., 

Жидачiвський р-н.
220,00

19.12.2018 поточний 54860803 Рущак Андрій Юрійович м. Львів

100,00

19.12.2018 поточний @2PL316613
Андрейко Віталій 

Васильович

Львівська обл.,   

м. Новояворiвськ
500,00

19.12.2018 поточний ПН942954З Трембецький Олег Ігорович
Львівська обл., 

Жидачівський р-н.

100,00

19.12.2018 поточний ПН942962З Кобрій Андрій Антонович
Львівська обл., 

Жидачівський р-н.
100,00

19.12.2018 поточний @2PL221221
Брегман Мирослав 

Андрiйович

Львiвська обл, 

Миколаївський р-н.

18.12.2018 поточний ПН941795З
Борис Володимир 

Мирославович

Львівська обл., 

Жидачівський р-н.
250,00



1 000,0026.12.2018 поточний @2PL188816
Огоновська Христина 

Степанiвна

Львівська обл., 

Миколаївський р-н., 

м. Миколаїв

400,00

26.12.2018 поточний @2PL715512
Дякович Iгор 

Володимирович
 м. Львiв 1 000,00

26.12.2018 поточний @2PL634487 Кузько Мар'яна Михайлiвна м. Львiв

360,00

26.12.2018 поточний @2PL716347 Кавчук Андрій Вікторович м. Львiв 400,00

26.12.2018 поточний 7204870.1 Коваль Олег Ігорович
Львівська обл., 

м. Дрогобич

200,00

26.12.2018 поточний ПН947901З
Танцюра Віталій 

Анатолійович

Львівська обл., 

м. Жидачів
350,00

26.12.2018 поточний 7125166.1 Петренко Олег Васильович
Львівська обл., 

м. Дрогобич

150,00

26.12.2018 поточний @2PL398412 Петренко Олег Васильович
Львівська обл., 

м. Дрогобич
150,00

26.12.2018 поточний 7137589.1
Коноваленко Лідія 

Ярославівна
м. Львів

30,00

26.12.2018 поточний @2PL374940 Цюпак Наталія Михайлівна м. Львiв 40,00

26.12.2018 поточний @2PL374288 Цюпак Наталія Михайлівна м. Львiв

300,00

22.12.2018 поточний @2PL184444 Качмар Олег Олексiйович м. Львів 700,00

22.12.2018 поточний @2PL218357 Мiнiв Наталя Олегiвна
Львівська обл., 

м. Борислав



1 500,0028.12.2018 поточний 38252
Хармацька Віра 

Олександрівна
м. Львів

15 000,00

27.12.2018 поточний I1227XS7O9
Григоришен Андрій 

Васильович

Львiвська обл.,   

м. Перемишляни
30,00

26.12.2018 поточний @2PL983280 Зелик Юрiй Володимирович м. Львiв

26.12.2018 поточний @2PL634480 Кузько Юрій Васильович м. Львiв 1 200,00

Сума

(грн)

146056,00Усього надійшло коштів

2) від юридичних осіб

Дата надход-

ження внеску Вид рахунку

Номер розрахункового

документа

12.03.2018 поточний I03107DC4N
Кредитна карта власнi 

кошти_21
14360570

 м. Львiв, вул. 

Конотопська, 21/16
1,00

Повне найменування

платника

I0105FC3VU Власнi кошти КДВ_181 14360570 -

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження

платника

6000,00

12.02.2018 поточний I0210V002R
Кредитна карта власнi 

кошти_21
14360570

 м. Львiв, вул. 

Конотопська, 21/16
1,00

05.01.2018 поточний

79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а
12 000,00

10.04.2018 поточний I04109AQGB
Кредитна карта власнi 

кошти_21
14360570

 м. Львiв, вул. 

Конотопська, 21/16

138

Політична партія" 

Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а

1,00

04.05.2018 поточний 122

Політична партія" 

Українська Галицька 

Партія"

39481037

8 000,00

01.06.2018 поточний 148

Політична партія" 

Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а
10 000,00

18.05.2018 поточний

18.06.2018 поточний 171

Політична партія" 

Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а
7 000,00



100,0023.11.2018 поточний @2PL291529 Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570 -

8 500,00

21.11.2018 поточний 340

Політична партія  

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, пр. Крива 

липа, 6  
3 000,00

20.11.2018 поточний 336

Політична партія  

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, пр. Крива 

липа, 6  

8 500,00

15.11.2018 поточний @2PL14408 Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570 - 350,00

02.11.2018 поточний 316

Політична партія  

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, пр. Крива 

липа, 6  

3 000,00

19.10.2018 поточний 66010
Приватне підприємство 

"Західний Буг"
32478033

80250, Львівська обл., 

Радехівський р-н., 

с. Павлів, пр.Юності,  39

9 000,00

18.10.2018 поточний 298

Політична партія  

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, пр. Крива 

липа, 6  

04.10.2018 поточний 280

Політична партія  

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, пр. Крива 

липа, 6  
7 000,00

04.07.2018 поточний 183

Політична партія  

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а
5 000,00

79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а
6 000,00

18.07.2018 поточний 197

Політична партія 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а

259

Політична партія 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а

7 000,00

05.09.2018 поточний 236

Політична партія 

"Українська Галицька 

Партія""

39481037

11 000,00

28.09.2018 поточний 268

Політична партія 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а
6 000,00

20.09.2018 поточний



2 250,00

28.12.2018 поточний 392

Політична партія  

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, пр. Крива 

липа, 6  
6 150,00

28.12.2018 поточний 393

Політична партія  

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, пр. Крива 

липа, 6  

210,00

28.12.2018 поточний @2PL800587 Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570 - 350,00

27.12.2018 поточний @2PL859404 Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570 -

39 000,00

21.12.2018 поточний 384

Політична партія  

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, пр. Крива 

липа, 6  
17 000,00

20.12.2018 поточний 377

Політична партія  

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, пр. Крива 

липа, 6  

100,00

20.12.2018 поточний 383

Політична партія  

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, пр. Крива 

липа, 6  
23 000,00

20.12.2018 поточний @2PL192381 Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570 -

100,00

17.12.2018 поточний @2PL108388 Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570 - 300,00

14.12.2018 поточний @2PL753156 Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570 -

10 000,00

05.12.2018 поточний 358

Політична партія  

"Українська Галицька 

Партія""

39481037
79000, м. Львів, пр. Крива 

липа, 6  
10 000,00

30.11.2018 поточний 348

Політична партія  

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, пр. Крива 

липа, 6  

23.11.2018 поточний 341

Політична партія  

"Українська Галицька 

Партія"

39481037
79000, м. Львів, пр. Крива 

липа, 6  
3 000,00

Усього надійшло коштів 228913,00



900,00 -16.10.2018 900,00 4845933514
Бігус Марко 

Юрійович
2784709778 -

Місце

проживання

особи
Дата повер-нення

Номер 

розрахунково-

го документа

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

політичної партії:

Сума, яка 

перераховуєть-

ся до бюджету 

(грн)

360,00 -

17.10.2018 79

Повернення 

платежу 

ч.вн.Золочів УГП 

Бігус, Чекінда, 

Олійник від 

БІГУС М. Ю. № 

док 4845933514 

вiд 16.10.18,у зв.з 

відсут.ід.даних,не

відповід.ЗУ'Про 

полiт.партії'

3

Повернення 

некоректного 

платежу: 

членськ. 

внески від 

членів партії за 

листопад 2017-

лютий 2018 зг. 

док.№ 

271350468 від 

05.02.18

06.02.2018271350468

ПАШКО 

ТЕТЯНА 

ВАСИЛІВНА

-

РНОКПП або серія 

та номер паспорта 

з відміткою 

Прізвище, ім’я, по 

батькові особи, від 

якої отримано 

кошти

Загальна сума 

надход-

ження

Номер  

розрахункового 

документа

05.02.2018 360,00

1) від фізичних осіб

Обґрунтува-

ння 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

Дата надход-

ження 

внеску



-

22.10.2018 85

Повернення 

платежу - 

членські внески 

Золочів УГП від 

БІГУС М.Ю. 

№док 6719064914 

вiд 22.10.2018,у 

зв'яз.з 

відсут.ідентиф.да

них, невідповід. 

ЗУ 'Про 

полiт.партії'

900,00 -

24.10.2018 86

Повернення 

платежу - 

'членський 

внесок' від БІГУС 

М.Ю. № док 

7576234514 вiд 

23.10.2018,у 

зв'яз.з 

відсут.ідентиф.да

них, невідповід. 

ЗУ 'Про 

полiт.партії'

900,0023.10.2018 900,00 7576234514
Бігус Марко 

Юрійович
2784709778

80

-

900,00 -

22.10.2018 900,00 6719064914
Бігус Марко 

Юрійович
2784709778 -

18.10.2018 900,00 5785976814
Бігус Марко 

Юрійович
2784709778 - 18.10.2018

Повернення 

платежу 

ч.вн.Золочів УГП 

Бігус, Чекінда, 

Олійник від 

БІГУС М. Ю. № 

док 5785976814 

вiд 18.10.18,у зв.з 

відсут.ід.даних,не

відповід.ЗУ'Про 

полiт.партії'



10.12.2018 121

Повернення 

платежу - для 

сплати членських 

внесків від 

ПАНЬКІВ М. Б. 

№док 67629938 

вiд 30.11.2018,у 

зв'яз.з відсут. 

ідентиф.даних, 

невідповід. ЗУ 

'Про полiт. партії

1000,00 -30.11.2018 1000,00 67629938
Паньків Марія 

Богданівна
-

Місцезнаход-

ження

особи
Дата повер-нення

Номер 

розрахунково-

го документа

Обґрунтува-

ння 

повернення

-

1

Повернення 

платежу: внески 

за 2017р. від 

Власнi кошти 

КДВ_181 № док 

I0105FC3VU вiд 

05.01.2018 ,у зв.з 

відсут.іден. даних 

невідповід. 

ЗУ"Про 

полiт.парт в 

Україні'

Загальна сума 

надход-

ження

Номер  

розрахункового 

документа

14360570

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2) від юридичних осіб

Дата надход-

ження 

внеску

05.01.2018

Сума 

повернення 

(грн)

-11.01.2018-
Власнi кошти 

КДВ_181

Сума, яка 

перераховуєть-

ся до бюджету 

(грн)

6000,00

Повне 

найменування

особи

0,00

I0105FC3VU

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

6000,00



4

Повернення 

помилкового 

платежу: 

Членськi внески 

вiд Прiзвище, 

iм'я, по-батьковi, 

iдентифiк.код 

1254879654,а м. 

Львiв, вул. 

Конотопська, 

21/16/рег.пл.№38

4982290

1,00 -

12.02.2018

14360570

 м. Львiв, вул. 

Конотопська, 

21/16

Кредитна карта 

власнi кошти_21
14360570

 м. Львiв, вул. 

Конотопська, 

21/16

12.02.2018 1,00 I0210V002R

Повернення 

помилкового 

платежу: 

Членськi внески 

вiд Прiзвище, 

iм'я, по-батьковi, 

iдентифiк.код 

1254879654,а м. 

Львiв, вул. 

Конотопська, 

21/16/рег.пл.№37

6952335

1,00 -

13.03.2018 912.02.2018 1,00 I03107DC4N
Кредитна карта 

власнi кошти_21

20

Повернення 

помилкового 

платежу: 

Членськi внески 

вiд Прiзвище, 

iм'я, по-батьковi, 

iдентифiк.код 

1254879654,а м. 

Львiв, вул. 

Конотопська, 

21/16/рег.пл.№39

2848605

10.04.2018 1,00 I04109AQGB
Кредитна карта 

власнi кошти_21
14360570

 м. Львiв, вул. 

Конотопська, 

21/16

11.04.2018 1,00 -



- 28.12.2018 141

Повернення - 

членськi 

внески 11 - 12 

мiсяцi 2018 

року, ДЬОРКА 

ОЛЕГ 

IВАНОВИЧ 

від Транз. сч._ 

DN, DG, DZ 

№док 

@2PL753156 

вiд 14.12.2018, 

у зв.з відсут. 

ідентиф. даних

100,00 -

23.11.2018 106

Поверн.платеж

у 'членськi 

внески,Брегма

н Мирослав 

Андрiйович' 

від Транз. сч._ 

DN, DG, DZ 

док№ 

@2PL291529 

вiд 23.11.18,у 

зв.з відсут. ід. 

даних, невідп. 

ЗУ 'Про полiт. 

партії'

100,00 -

14.12.2018 100,00 @2PL753156
Транз.сч._ DN, 

DG, DZ
14360570

23.11.2018 100,00  @2PL291529
Транз.сч._ DN, 

DG, DZ
14360570 -

- 23.11.2018 105

Поверн.платеж

у 'Членськi 

внески,Мандзя

к Олена 

Олександрiвна' 

від Транз.сч._ 

DN, DG, DZ № 

док 

@2PL144088 

вiд 15.11.18, у 

зв.з відсут. 

ід.даних невід. 

ЗУ 'Про полiт. 

партії'

350,00 -15.11.2018 350,00 @2PL144088
Транз.сч._ DN, 

DG, DZ
14360570



- 28.12.2018 142

Повернення - 

Членськi 

внески, 

листопад-

грудень, 

IВАНИШИН 

ТАРАС 

ВIКТОРОВИЧ 

Транз.сч._ DN, 

DG, DZ №док 

@2PL192381 

вiд 20.12.2018 

у зв'яз.з відсут. 

ідентиф. даних

100,00 -

28.12.2018 145

Повернення- 

членськi 

внески за 2018 

рiк, БIЛАС 

ТАРАС 

ВОЛОДИМИР

ОВИЧ 

Транз.сч._ DN, 

DG, DZ №док 

@2PL108388 

вiд 17.12.18, у 

зв.з відсут. 

ідентиф.даних, 

ЗУ 'Про полiт. 

партії'

300,00 -

20.12.2018 100,00 @2PL192381
Транз.сч._ DN, 

DG, DZ
14360570

17.12.2018 300,00 @2PL108388
Транз.сч._ DN, 

DG, DZ
14360570 -



- 28.12.2018 143

Повернення - 

членськi 

внески за 2018 

рiк, 

ШИМУШОВС

ЬКИЙ 

ВАСИЛЬ 

БОГДАНОВИ

Ч Транз. сч._ 

DN, DG, DZ 

№док 

@2PL800587 

вiд 28.12.2018, 

у зв'яз.з 

відсутніс. 

ідентиф. даних

350,00

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

28.12.2018 146

Повернення- 

Платник: 

Слесь Олег. 

внески 07 - 12 

мiсяцi 2018 

року, Слесь 

Олег 

Транз.сч._ DN, 

DG, DZ №док 

@2PL859404 

вiд 27.12.2018, 

у зв.з відсут. 

ідентиф. даних

210,00 -

28.12.2018 350,00 @2PL800587
Транз.сч._ DN, 

DG, DZ
14360570

27.12.2018 210,00 @2PL859404
Транз.сч._ DN, 

DG, DZ
14360570 -

0,00



--

-

-

- - -

Номер 

розрахунково-

го документа

Обґрунтува-

ння 

повернення

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

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження 

внеску

Загальна сума 

коштів

-

Дата повер-нення

Номер 

розрахунково-

го документа

Обґрунтува-

ння 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

- - - - -

-

Номер  

розрахункового 

документа

Прізвище, ім’я, по 

батькові особи, від 

якої отримано 

кошти

РНОКПП або серія 

та номер паспорта 

з відміткою 

Місце

проживання

особи

-

- - - -

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

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаход-

ження

особи
Дата повер-нення

Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховуєть-

ся до бюджету 

(грн)

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

- - - - - -

0,00



Виборчий фонд Бібрської міської організації політичної партії "Українська Галицька Партія

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)

20.12.2018 накопичувальний 129

Львівська Обласна Організація 

політичної партії "Українська 

Галицька Партія"

40014820 19266,00

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

Львівська обл., м. Львів, 

вул. Грюнвальдська, 10/3 

19266,00



Усього надійшло коштів 59157,40

15070,40

21.12.2018 накопичувальний 133

Львівська Обласна Організація 

політичної партії "Українська 

Галицька Партія"

40014820
Львівська обл., м. Львів, 

вул. Грюнвальдська, 10/3 
17087,00

21.12.2018 накопичувальний 132

Львівська Обласна Організація 

політичної партії "Українська 

Галицька Партія"

40014820
Львівська обл., м. Львів, 

вул. Грюнвальдська, 10/3 

19000,00

20.12.2018 накопичувальний 131

Львівська Обласна Організація 

політичної партії "Українська 

Галицька Партія"

40014820
Львівська обл., м. Львів, 

вул. Грюнвальдська, 10/3 
8000,00

20.12.2018 накопичувальний 130

Львівська Обласна Організація 

політичної партії "Українська 

Галицька Партія"

40014820
Львівська обл., м. Львів, 

вул. Грюнвальдська, 10/3 

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

Сума

(грн)

Сума

(грн)

- - - - - - -

Виборчий фонд Радехівської районної організації політичної партії "Українська Галицька Партія"

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



Номер 

розрахунково-

го документа

Обґрунтува-

ння 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

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

виборчого фонду:

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження 

внеску

Загальна сума 

коштів

Номер  

розрахункового 

документа

Прізвище, ім’я, по 

батькові особи, від 

якої отримано 

кошти

РНОКПП або серія 

та номер паспорта 

з відміткою 

Місце

проживання

особи
Дата повер-нення

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

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



- - - - - - - -

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

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження 

внеску

Загальна сума 

коштів

Номер  

розрахункового 

документа

Прізвище, ім’я, по 

батькові особи, від 

якої отримано 

кошти

РНОКПП або серія 

та номер паспорта 

з відміткою 

Місце

проживання

особи

- -

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

- - - - -

Дата надход-

ження 

внеску

Загальна сума 

надход-

ження

Номер  

розрахункового 

документа

Повне 

найменування

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаход-

ження особи

-

- - - - -

- -

-

2) від юридичних осіб

-

-

- - -

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

1) від фізичних осіб

2.1. Внески нерухомим майном на користь політичної партії:

Дата надход-

ження 

внеску

Вид нерухомого 

майна

Реєстраційні 

дані майна

Ринкова 

вартість 

майна

Місце-

 знаходження

майна

Прізвище, ім'я, по 

батькові особи

РНОКПП або серія 

та номер паспорта з 

відміткою

Місце проживання

особи

Балансова 

вартість на 

кінець  звітного 

кварталу

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - -- - - - - -

0,00Загальна вартість

2) від юридичних осіб

Дата надход-

ження 

внеску

Вид нерухомого 

майна
Реєстраційні дані

Місце-

 знаходження

майна

Ринкова 

вартість майна

(грн)

Повне найменування

юридичної особи

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за

 ЄДРПОУ

Місце-

знаходження

особи

Балансова 

вартість на кінець  

звітного кварталу

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

-

- - - - -

- - - - -

-

- - -

-

Загальна вартість 0,00

- -

- - - - - - -

- - -

-

-

- - -

- --



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

- - - -

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

-

- - - - - -

-

- - -

- -- - - - - -

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезна-

ходження 

особи

Дата повер-

нення

-

-

- -

Дата 

надходжен-

ня об'єкта

Об’єкт  майна
Місцезнаходжен-

ня об'єкта

Реєстраційні 

дані

Ринкова 

вартість 

майна

Повне 

найменування 

особи 

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунту-

вання 

повернення

Сума повер-

нення

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

- - - -

-

2) від юридичних осіб

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

-

- - - - - - -

--

-- - - -- - - -

-

Дата повер-

нення

- - --- - -

-

Реєстраційні 

дані

Ринкова 

вартість 

майна

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

Місце 

проживан-ня 

особи

Дата 

надходжен-

ня об'єкта

Об’єкт  майна

Обґрунту-

вання 

повернен-

ня

0,00

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

- -

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

- -

-

Сума повер-

нення

---

1) від фізичних осіб

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

Місцезнаходжен-

ня об'єкта

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта с 

відміткою

--- - -- -

-

Номер 

розрахун-

кового 

документа

- -



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

- - - -

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

- - - - - - - - -

- - -

- - -

-

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

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

2) від юридичних осіб

Дата 

надходжен-

ня об'єкта

Об’єкт  майна
Місцезнаходжен-

ня об'єкта

Реєстраційні 

дані

Ринкова 

вартість 

майна

Повне 

найменування 

особи 

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезна-

ходження 

юридичної 

особи

Дата повер-

нення

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунтува

ння 

поверне-

ння

Сума повер-

нення

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

- - - -

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

- - - - - - - - -

- - - -

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

- - - - - - - - -

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

1) від фізичних осіб

Дата 

надходжен-

ня об'єкта

Об’єкт  майна
Місцезнаходжен-

ня об'єкта

Реєстраційні 

дані

Ринкова 

вартість 

майна

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта с 

відміткою

Місце 

проживан-ня 

особи

Дата повер-

нення

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунту-

вання 

повернення

Сума повер-

нення

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)



- -

Інші транс-

портні 

засоби 

- -

-

- -

- -

- - -- -

-

- - -

- -

Загальна вартість 0,00

-

- -

- - - - - -

- -

-

- - - - - - -

- -- - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - -

- -- - - - - - -

Водні 

засоби

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

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

1) від фізичних осіб

3.1. Внески транспортними засобами на користь політичної партії

Автомо-

білі ван-

тажні 

(спеці-

альні)

- - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- -

-

- -

- - - - - -

- - - - -

- - -

- -

- - -

- -

- -

-

- - -

Перелік 

транспорт-

них засобів

Дата надходження
Ринкова вартість 

майна

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень

Прізвище, ім'я, 

по батькові особи 

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

-

- - - -

- - -

- -

- -

Повітряні 

судна

Автомо-

білі

легкові
- -

-

-

Марка/модель (об’єм 

циліндрів двигуна, куб. 

см, потужність двигуна, 

кВт, довжина для водних 

засобів, см)

- -

Рік випуску
Місце проживання 

особи

Балансова вартість 

на кінець звітного 

кварталу

---

-

-

- - -

- - - - -



- -

Загальна вартість 0,00

Інші транс-

портні 

засоби 

- - - -

-

- - - - - - - -

-

- - - - - -

- - - - - - - -

-

- - - -

- -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- -

- - -

- - -

-

-

- -

- - - -- -

- -

- - - -

- - -

-

- - - - -
Повітряні 

судна

- - -

-

Водні 

засоби
- - - -

- - -

- -

-

- - - -

-

- -

- -- - - - - -

- - - -

-- - - - -

- - - -

- - - - - -

-

- - -

-

- - - - -

- -

-

- - -

- - - -

Автомо-

білі ван-

тажні 

(спеці-

альні)

- - - - -

-

-

- - -

- - - - - -

-

-

- -

- -

-

-

- - -

-

-

-

- - -

-

- - - - - -

- -

-

-

- - - -

- -

- - - -

- - - -
Автомо-

білі

легкові

-

Марка/модель (об’єм 

циліндрів двигуна, куб. 

см, потужність двигуна, 

кВт, довжина для водних 

засобів, см)

Балансова вартість 

на кінець звітного 

кварталу

- -

Рік випуску

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

-

--

-

2) від юридичних осіб

--

Ринкова вартість 

майна

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень

Повне 

найменування 

юридичної особи

-

Перелік 

транспорт-

них засобів

Дата надходження
Місцезнаходження 

особи



- - - -

-

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

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

- - - - - - - - -

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

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

2) від юридичних осіб

Дата 

надходжен-

ня об'єкта

Об’єкт 

рухомого 

майна

Марка/модель 

(об’єм циліндрів 

двигуна, куб. см, 

потужність 

двигуна, кВт, 

довжина, см)

Рік 

випуску

Ринкова 

вартість 

майна

Повне 

найменування 

особи 

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезна-

ходження 

особи

Дата повер-

нення

Номер 

розрахун-

кового 

доку-мента

Обґрунту-

вання 

повернен-

ня

Сума повер-

нення 

(грн)

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

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

- - - -

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

- - - - - - - - -

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

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження 

об’єкта 

Об’єкт 

рухомого 

майна

Марка/модель 

(об’єм циліндрів 

двигуна, куб. см, 

потужність

двигуна, кВт, 

довжина для 

водних засобів, 

см)

Рік 

випуску

Ринкова 

вартість 

майна

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце 

проживан-ня 

особи

Дата повер-

нення

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунтува

ння 

повернен-

ня

Сума повер-

нення (грн)

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)



- - - -

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

- - - - - - - - -

- - - -

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

- - - - - - - - -

- - - -

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

- - -

2) від юридичних осіб

Дата 

надходжен-

ня об'єкта

Об’єкт 

рухомого 

майна

Марка/модель 

(об’єм циліндрів 

двигуна, куб. см, 

потужність 

двигуна, кВт, 

довжина, см)

Рік 

випуску

Ринкова 

вартість 

майна

Повне 

найменування 

особи 

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезна-

ходження 

особи

Дата повер-

нення

Номер 

розрахунко

вого 

документа

Обґрунту-

вання 

повернен-

ня

Сума повер-

нення

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

- - - - - -

- - - -

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

- - - - - - - - -

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

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження 

об’єкта 

Об’єкт 

рухомого 

майна

Марка/модель 

(об’єм циліндрів 

двигуна, куб. см, 

потужність

двигуна, кВт, 

довжина для 

водних засобів, 

см)

Рік 

випуску

Ринкова 

вартість 

майна

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта с 

відміткою

Місце 

проживан-ня 

особи

Дата повер-

нення

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунту-

вання 

повернення

Сума повер-

нення (грн)

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)



0,00Загальна вартість

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

звітного року.

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Загальна вартість 0,00

2) від юридичних осіб

Дата надход-

ження 
Назва рухомого 

майна

Місцезнаходже-

ння об'єкта    

(країна, адреса)

Ринкова вартість майна 

(грн.)

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Повне найменування

юридичної особи

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за

 ЄДРПОУ

Місце-

знаходження

особи

Балансова 

вартість на кінець  

звітного кварталу

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження 
Назва рухомого 

майна

Місцезнаход-

ження об'єкта   

(країна, адреса)

Ринкова вартість майна 

(грн.)

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Прізвище, ім'я, по 

батькові особи

РНОКПП або серія 

та номер паспорта з 

відміткою

Місце проживання

особи

Балансова 

вартість на 

кінець  звітного 

кварталу

3.4. Внески рухомим майном на користь політичної партії*:



- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - --

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

- - -

0,00

-

- -

- -

-

- - -

-

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

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Повне 

найменування 

юридичної 

особи 

-

- - -

Сума повер-

нення (грн)

- -

- -

Дата повер-

нення

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місце

знаход-ження

особи

Обґрунту-

вання 

повернення

- -

-

- -

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

-

-

2) від юридичних осіб

Дата надход-

ження 

об’єкта 
Назва рухомого   майна

Місцезнаходжен-

ня об'єкта    

(країна, адреса)

Ринкова 

вартість 

майна

-- - -

- - -

-- - -

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта с 

відміткою

Місце 

проживан-ня 

особи

Дата повер-

нення

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунту-

вання 

повернен-

ня

Назва рухомого майна

Місцезнаходжен-

ня об'єкта    

(країна, адреса)

Сума повер-

нення (грн)

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

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

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження 

об’єкта 

Ринкова 

вартість 

майна

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи



- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

0,00 0,00

- -

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

- - - - -

-

-

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місце

знаход-ження

особи

Дата повер-

нення

-

-

-

-

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Сума повер-

нення (грн)

-

- -

-

-

-

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

- - -

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

2) від юридичних осіб

Дата надход-

ження 

об’єкта 

-

- - - - -

Обґрунту-

вання 

повернен-

ня

Назва рухомого   майна

Місцезнаходжен-

ня об'єкта    

(країна, адреса)

Ринкова 

вартість 

майна

Повне 

найменування 

юридичної 

особи 

- - -- -

-

- -

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

- - -

Ринкова 

вартість 

майна

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта с 

відміткою

Місце 

проживан-ня 

особи

Дата повер-

нення

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунту-

вання 

повернен-

ня

Сума повер-

нення (грн)

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження 

об’єкта 
Назва рухомого майна

Місцезнаходжен-

ня об'єкта    

(країна, адреса)



Загальна сума 0,00

- - - - - - - - -

- - - - - -

-- - - - - - - -

- -
Інші  нема-

теріальні 

права 

(право на 

провад-

ження 

діяльності,

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - -

Авторське 

право та 

суміжні з 

ним права 

(на літе-

ратурні та 

музичні 

- - - -

- - -

- - - - - -

-

- - - - -

- - - - - -

- - - -

- -

- - - - - -

-

-

- - - -

-

- -

-

- -

- - -

- - - - -

-- -

-

- - -

- - -

- -

-

- -

- - - - -

Комер-

ційне по-

значення 

(товарні 

знаки, 

торгові 

марки)

- -

-

Об’єкти 

промис-

лової 

власності 

(право на 

винаходи, 

промислові 

- - - - -

-- -

- -

- - -

- -

- - - - - -

- - - - -

-

-

- -

-

- -- -

-

-

- -

- -

-

- -

- - - -

- - -

-

- --

- - - - - -

-

- - - -

- - - -

-

Природні 

активи 

(право 

користу-

вання 

надрами, 

іншими 

- - - - -

-

-

- - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - -

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

4.1. Внески нематеріальними активами на користь політичної партії:

1) від фізичних осіб

Балансова вартість 

на кінець звітного 

кварталу

Перелік 

майна

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Прізвище, ім'я, 

по батькові особи 

Назва 

нематеріального 

активу

Місцезнаходження 

об'єкта (країна, адреса)
Дата отри-

мання
 Вартість активів

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень

Місце проживання



Загальна сума 0,00

- - - - - - - - -

Інші  нема-

теріальні 

права 

(право на 

провад-

ження 

діяльності,

- - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- -

- - -- - - - - -

- - - - - -

-

- - - - - - - - -

-

- - - - - - - - -

Авторське 

право та 

суміжні з 

ним права 

(на літе-

ратурні та 

музичні 

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - -

- - -- - - -

- -

- -

- - -

-

- -

Комер-

ційне по-

значення 

(товарні 

знаки, 

торгові 

марки)

- - -- -

- -

-

- - -

-

- - -

- -

- -

-

- - - - - - - - -

- -
Об’єкти 

промис-

лової 

власності 

(право на 

винаходи, 

промислові 

- - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- -

- - - - - -

-

-

- - - - -

-- - - -

-

- - - - - - - -

-

-

Перелік 

майна

Назва 

нематеріального 

активу

Місцезнаходження 

об'єкта  (країна, адреса)
Дата отри-

мання
 Вартість активів

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень

Повне 

найменування 

особи

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходження 

особи

Балансова вартість 

на кінець звітного 

кварталу

Природні 

активи 

(право 

користу-

вання 

надрами, 

іншими 

- - - - - - - -

- - -

- - -

-

- - -

2) від юридичних осіб

-

- - -



- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

- -- -

- - -

- -

- - - - -

- -

- -

Дата надход-

ження 

активу 
Назва активу

Місцезнаходжен-

ня активу
Вартість 

активу

Повне 

найменування 

особи 

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

- - -

Місце

знаход-ження

особи

Дата повер-

нення

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунту-

вання 

повернен-

ня

2) від юридичних осіб

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України 0

- - - -

- -

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

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження 

активу 
Назва активу

Місцезнаходжен-

ня активу 
Вартість 

активу

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта с 

відміткою

Місце 

проживан-ня 

особи

Дата повер-

нення

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунту-

вання 

повернен-

ня

Сума повер-

нення (грн)

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

Сума повер-

нення (грн)

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

-

-

0 0,00

0,00

-- -- -

- - -

-



- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

-

-- -

0,00

-

-

- - -

-

-

- -

-

- -

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

- -

0,00

-

-

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

- -

Вартість 

активу

Повне 

найменування 

особи 

Обґрунту-

вання 

повернен-

ня

-

Дата повер-

нення

-

0,00

2) від юридичних осіб

Дата надход-

ження 

активу 
Назва активу

Місцезнаходжен-

ня активу

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Сума повер-

нення (грн)

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місце

знаход-ження

особи

-

-

-

-- - - -

-

-

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта с 

відміткою

Місце 

проживан-ня 

особи

Дата повер-

нення

Дата надход-

ження 

активу 
Назва активу

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунту-

вання 

повернен-

ня

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

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

1) від фізичних осіб

Місцезнаходжен-

ня активу  
Вартість 

активу

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

-

-

-

Сума повер-

нення (грн)



Кількість

-

-

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання 

особи

- -

Номінальна 

вартість

- -

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

5.1. Внески цінними паперами на користь політичної партії:

Балансова вартість 

на кінець звітного 

кварталу

1) від фізичних осіб

Дата 

внесення
Код ЦП Емітент

Зберігач, 

депо

Прізвище, ім'я, 

по батькові особи 

-

-- - - - - -

- - -

- - - - - -

-

-

-

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-- - - -

-

0,00

2) від юридичних осіб

Загальна вартість

- - -

- --

Дата 

внесення
Код ЦП Емітент

Зберігач, 

депо
Кількість

Номінальна 

вартість

Повне 

найменування 

особи 

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місце

знаходження

особи

Балансова вартість 

на кінець звітного 

періоду

- - - - - - - - - -

- -- -

- - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - -

- -

Загальна вартість 0,00

- - - - - - - -



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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) від фізичних осіб

Дата 

надходже-

ння

Вартість 

цінних 

паперів

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта с 

відміткою

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунту-

вання 

повернен-

ня

Сума повер-

нення (грн)

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

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

Зберігач, 

депо
КількістьКод ЦП Емітент

Місце 

проживан-ня 

особи

Дата повер-

нення

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

2) від юридичних осіб

Місцезна-

ходження 

особи

Дата повер-

нення

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунту-

вання 

повернен-

ня

Сума повер-

нення (грн)

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

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

Дата 

надходжен-

ня

Код ЦП Емітент
Зберігач, 

депо
Кількість

Вартість 

цінних 

паперів

Повне 

найменування 

особи 



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

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

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

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

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

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

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

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

Сума повер-

нення (грн)

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

Номер 

розрахун-

кового 

документа

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

1) від фізичних осіб

Дата 

надходже-

ння

Код ЦП Емітент
Зберігач, 

депо
Кількість

Місце 

проживан-ня 

особи

Дата повер-

нення

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунту-

вання 

повернен-

ня

Вартість 

цінних 

паперів

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта с 

відміткою

0,00

Сума повер-

нення (грн)

Сума, яка 

перерахо-

вується до 

бюджету 

(грн)

2) від юридичних осіб

Дата 

надходже-

ння

Код ЦП Емітент

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

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Зберігач, 

депо
Кількість

Вартість 

цінних 

паперів

0,00

Повне 

найменування 

особи 

Місцезна-

ходження 

особи

0,00

Дата повер-

нення

Обґрунту-

вання 

повернен-

ня

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України



1500,0028.12.2018 Добровільний внесок -
Хармацька Віра 

Олександрівна
м. Львів

1000,00

26.12.2018 Добровільний внесок - Зелик Юрій Володимирович м. Львiв 15000,00

27.11.2018 Добровільна пожертва - Моряк Ірина Миколаївна
Перемишлянський р-н., 

Львівська обл.

19.10.2018 Добровільний внесок -
Приватне підприємство 

"Західний Буг"
32478033

80250, Львівська обл., 

Радехівський р-н., 

с. Павлів, пр.Юності,  39

9000,00

- -

---

0,00

Обґрунтування 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету (грн)

Повне найменування 

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної особи 

за  ЄДРПОУ

Місцезна-

ходження  особи
Дата повер-нення

Номер 

розрахункового 

документа

Вартість спонсорського 

внеску
Повне найменування особи

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за  ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи Сума

(грн)

Загальна сума 35500,00

- 1400,0001.08.2018

Дата надход-

ження внеску
Вид спонсорського 

внеску

- - - -

Вартість 

спонсорського 

внеску

- - --

Сума 

повернення 

(грн)

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

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

Дата надход-

ження внеску

Вид спонсорського 

внеску

Вартість 

спонсорського 

внеску

Повне найменування

особи

Сума, яка 

перераховуєть-ся 

до бюджету (грн)

0,00

--

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

--- - - -

Номер 

розрахунково-го 

документа

-

Ідентифікаційний

код юридичної особи 

за

 ЄДРПОУ

Обґрунтува-

ння 

повернення

Дата повер-нення

Місцезнаход-

ження особи

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

Дата надход-

ження внеску

6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії

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

4800,00

Вид спонсорського внеску

Панкевич Богдан 

Романович
м. Львів

м. ЛьвівДобровільна пожертва Гвоздович Юлія Орестівна

2800,00

01.08.2018 Добровільна пожертва - Друль Остап Орестович м. Львів

03.08.2018 Добровільна пожертва -



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 404416,79

на користь фізичних осіб підпункт 1 153008,14

на користь юридичних осіб підпункт 2 251408,65

Платежі з рахунків виборчого фонду,  у тому числі: пункт 1.2 78303,40

на користь фізичних осіб підпункт 1 -

на користь юридичних осіб підпункт 2 78303,40

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 482720,19

на користь фізичних осіб підпункт 1



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

06.02.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

Сума (грн.)

3

ПАШКО 

ТЕТЯНА 

ВАСИЛІВНА

Місце проживання

особи
Цільове призначення 

платежу
Код рядка

Повернення некоректного 

платежу: членськ..внески від 

членів партії з 

Новороздільського осередку 

за листопад 2017-лютий 

2018 зг.док.№ 271350468 від  

05.02.2018

пункт 1.1

підпункт 1
360,00

20.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

344162
Ложкіна Марина 

Миколаївна

750,0016.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

16

ФОП Масюк 

Володимир 

Романович

 м.Львів

Оплата за ліцензію на право 

використання КП"Арт-Звіт 

Лайт" протягом 1 року 

юр.осіб неплат. пдв, згідно 

рахунку №522 від 

16.03.2018р., без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 1

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата (аванс) за 1 

половину квітня 2018 року.

пункт 1.1

підпункт 1
1 449,00

20.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

344161
Кузько Мар'яна 

Михайлівна
м. Львів

Заробітна плата (аванс) за 1 

половину квітня 2018 року.

пункт 1.1

підпункт 1
2 173,50

20.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

344160
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів 

Заробітна плата (аванс) за 1 

половину квітня 2018 року.

пункт 1.1

підпункт 1
2 535,75

04.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

107910
Кузько Мар'яна 

Михайлівна
м. Львів

Заробітна плата за 2 

половину квітня 2018 року.

пункт 1.1

підпункт 1
1 449,00

04.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

107911
Ложкіна Марина 

Миколаївна

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата за 2 

половину квітня 2018 року.

пункт 1.1

підпункт 1
1 771,00



04.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

107909
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів 

Заробітна плата за 2 

половину квітня 2018 року.

пункт 1.1

підпункт 1
3 099,25

18.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

345830
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів

Заробітна плата (аванс) за 1 

половину травня 2018 року.

пункт 1.1

підпункт 1
1 127,00

18.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

345832
Ложкіна Марина 

Миколаївна

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата (аванс) за 1 

половину травня 2018 року.

пункт 1.1

підпункт 1
1 449,00

18.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

345831
Кузько Мар'яна 

Михайлівна
м. Львів

Заробітна плата (аванс) за 1 

половину травня 2018 року.

пункт 1.1

підпункт 1
2 173,50

01.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

21951
Ложкіна Марина 

Миколаївна

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата за 2 

половину травня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
1 771,00

01.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

21950
Кузько Мар'яна 

Михайлівна
м. Львів

Заробітна плата за 2 

половину травня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
2 656,50

01.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

21949
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів 

Заробітна плата за 2 

половину травня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
3 381,00

18.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

328505
Ложкіна Марина 

Миколаївна

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата за 1 

половину червня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
1 771,00

18.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

328504
Кузько Мар'яна 

Михайлівна
м. Львів

Заробітна плата за 1 

половину червня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
2 656,50

18.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

328503
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів 

Заробітна плата за 1 

половину червня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
3 099,25

пункт 1.1

підпункт 1
1 449,0004.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

121893
Ложкіна Марина 

Миколаївна

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата за 2 

половину червня 2018 року



04.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

121892
Кузько Мар'яна 

Михайлівна
м. Львів

Заробітна плата за 2 

половину червня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
2 173,50

04.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

121891
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів 

Заробітна плата за 2 

половину червня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
2 535,75

18.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

395322
Ложкіна Марина 

Миколаївна

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата за 1 

половину липня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
1 463,64

18.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

395321
Кузько Мар'яна 

Михайлівна
м. Львів

Заробітна плата за 1 

половину липня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
2 195,45

18.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

395320
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів

Заробітна плата за 1 

половину липня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
2 561,36

02.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

37805
Ложкіна Марина 

Миколаївна

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата за 2 

половину липня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
1 756,36

02.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

37804
Кузько Мар'яна 

Михайлівна
м. Львів

Заробітна плата за 2 

половину липня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
2 634,55

02.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

37803
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів

Заробітна плата за 2 

половину липня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
3 073,64

15.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

241152
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів

Відпускні за серпень 2018 

року

пункт 1.1

підпункт 1
1 330,65

20.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

315103
Ложкіна Марина 

Миколаївна

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата за 1 

половину серпня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
1 610,00

20.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

315102
Кузько Мар'яна 

Михайлівна
м. Львів

Заробітна плата за 1 

половину серпня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
2 415,00



20.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

315101
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів

Заробітна плата за 1 

половину серпня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
2 817,50

05.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

72720
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів

Заробітна плата за 2 

половину серпня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
1 536,82

05.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

72722
Ложкіна Марина 

Миколаївна

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата за 2 

половину серпня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
1 610,00

05.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

72721
Кузько Мар'яна 

Михайлівна
м. Львів

Заробітна плата за 2 

половину серпня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
2 415,00

13.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

63

ФОП Майсак 

Назар 

Олександрович

Львівська обл., 

м. Борислав

Оплата за друк постерів, 

розміщ. та оренду щитів у 

м.Борислав згідно рах. 

№63фоп-000008 від 

12.09.18р., зг. договору 

№2414200-1 від 

17.08.2018р., без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 1
1 730,00

20.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

317087
Ложкіна Марина 

Миколаївна

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата за 1 

половину вересня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
1 610,00

20.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

317086
Кузько Мар'яна 

Михайлівна
м. Львів

Заробітна плата за 1 

половину вересня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
2 415,00

Львівська обл., 

м. Борислав

Оплата за надання 

інформац.-консульт. супров. 

зг. рахунку-фактури №СФ-

0000028 від 21.09.2018 р. 

Без ПДВ

20.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

317085
Щурко Іван 

Петрович
м. Льві

Заробітна плата за 1 

половину вересня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
2 817,50

24.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

67

ФОП Андросов 

Андрій 

Георгійович

пункт 1.1

підпункт 1
1 800,00



пункт 1.1

підпункт 1
900,00

Оплата за розміщення 

інформаційних матеріалів у 

вересні 2018р. в газеті 

"Медіа Дрогобиччина" 

згідно рахунку №10/01 від 

05.10.2018р., без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 1
2 000,00

17.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

79
Бігус Марко 

Юрійович
-

Повернення платежу 

ч.вн.Золочів УГП Бігус, 

Чекінда, Олійник від БІГУС 

М. Ю. № док 4845933514 

вiд 16.10.18,у зв.з відсут.ід. 

даних,невідповід.ЗУ'Про 

полiт.партії'

10.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

77

ФОП Кульчицька-

Волчко Марія 

Василівна

Львівська обл.,  Кам'янка-

Бузький р-н.

2 535,75

10.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

78

ФОП Кадикало 

Олег 

Михайлович

Львівська обл., 

Мостиський р-н.

Оплата за оренду 

рекл.площин та розміщення 

мат.у жовтні 2018 року в 

м.Мостиська зг.договору 

№01/10 від 01.10.2018р., 

зг.рахунку №10-01 від 

08.10.2018р., без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 1
1 400,00

пункт 1.1

підпункт 1
1 610,00

04.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

96077
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів

Заробітна плата за 2 

половину вересня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1

04.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

96078
Ложкіна Марина 

Миколаївна

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата за 2 

половину вересня 2018 року

Заробітна плата за 2 

половину вересня 2018 року 

та компенсація за невикор. 

відпус. при звільненні

пункт 1.1

підпункт 1
28.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

455135
Кузько Мар'яна 

Михайлівна
м. Львів 4 396,56



Оплата за розміщення рекл 

на бігбордах за період 

01.11.2018-30.11.2018, 

згідно рах.№30/10-1 від 

30.10.2018р., без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 1
3 000,0001.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

92

ФОП Пекар 

Володимир 

Васильович

 Львівська обл., 

Яворівський р-н., 

м. Новояворівськ

900,00

24.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

86
Бігус Марко 

Юрійович
-

Повернення платежу - 

'членський внесок' від 

БІГУС М.Ю. № док 

7576234514 вiд 23.10.2018,у 

зв'яз.з відсут.ідентиф.даних, 

невідповід. ЗУ 'Про 

полiт.партії'

пункт 1.1

підпункт 1
900,00

пункт 1.1

підпункт 1
9 100,00

22.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

85
Бігус Марко 

Юрійович
-

Повернення платежу - 

членські внески Золочів 

УГП від БІГУС М.Ю. №док 

6719064914 вiд 22.10.2018,у 

зв'яз.з відсут.ідентиф.даних, 

невідповід. ЗУ 'Про 

полiт.партії'

пункт 1.1

підпункт 1

Заробітна плата за 1 

половину жовтня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
2 561,36

19.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

84

ФОП 

Мястківський 

Тарас 

Ярославович

 м. Київ

Попередня оплата за 

диктофон Zoom та комплект 

Zoom згідно рахунку 

№182995761 від 

18.10.2018р., без ПДВ

18.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

324692
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів

900,00

18.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

324693
Ложкіна Марина 

Миколаївна

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата за 1 

половину жовтня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
1 463,64

18.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

80
Бігус Марко 

Юрійович
-

Повернення платежу 

ч.вн.Золочів УГП Бігус, 

Чекінда, Олійник від БІГУС 

М. Ю. № док 5785976814 

вiд 18.10.18,у зв.з відсут. 

ід.даних, невідповід. ЗУ'Про 

полiт.партії'

пункт 1.1

підпункт 1



Заробітна плата за 1 

половину листопада 2018 

року

пункт 1.1

підпункт 1
2 817,5021.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

362268
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів

2 817,50

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

362269
Ложкіна Марина 

Миколаївна

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата за 1 

половину листопада 2018 

року

пункт 1.1

підпункт 1
1 610,00

пункт 1.1

підпункт 1
2 000,00

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

103
Васильченко 

Галина Іванівна

Львівська обл., 

Пустомитівський р-н.

Виплата заробітної плати за 

1 половину листопада 2018 

року, под.сплачено 

21.11.18р., термін спл.

21.11.18р.

пункт 1.1

підпункт 1

Оплата за оренду 

рекл.площин і розміщ. 

матер.у  листопаді 2018р. в 

м.Мостиська зг.договору 

№01/10 від 01.10.2018р., 

зг.рахунку №11-01 від 

08.11.2018р., без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 1
1 400,00

09.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

1

ФОП Кульчицька-

Волчко Марія 

Василівна

Львівська обл.,  Кам'янка-

Бузький р-н.

Оплата за розміщення 

інформаційних матеріалів у 

жовтні 2018р. в газеті 

"Медіа Дрогобиччина" 

згідно рахунку №69 від 

12.10.2018р., без ПДВ

09.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

2

ФОП Кадикало 

Олег 

Михайлович

 Львівська обл., 

Мостиський р-н.

1 756,36

02.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

33755
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів

Заробітна плата за 2 

половину жовтня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1
3 073,64

пункт 1.1

підпункт 1
3 000,00

02.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

33756
Ложкіна Марина 

Миколаївна

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата за 2 

половину жовтня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1

02.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

93

ФОП Пекар 

Володимир 

Васильович

 Львівська обл., 

Яворівський р-н.,                   

м. Новояворівськ

Оплата за розміщення рекл 

на бігбордах за період 

01.11.2018-30.11.2018, 

згідно рах.№30/10-1 від 

30.10.2018р., без ПДВ



1 972,25

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

128
Васильченко 

Галина Іванівна

Львівська обл., 

Пустомитівський р-н.

Виплата заробітної плати за 

1 половину грудня 2018 

року

пункт 1.1

підпункт 1
2 254,00

пункт 1.1

підпункт 1
1 000,00

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

368180
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів

Заробітна плата за 1 

половину грудня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1

Виплата заробітної плати за 

2 половину листопада 2018 

року, под.сплачено 

05.12.18р., термін 

спл.05.12.18р.

пункт 1.1

підпункт 1
2 817,50

10.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

121
Паньків Марія 

Богданівна
-

Повернення платежу - для 

сплати членських внесків від 

ПАНЬКІВ М. Б. №док 

67629938 вiд 30.11.2018,у 

зв'яз.з відсут.ідентиф.даних, 

невідповід. ЗУ 'Про 

полiт.партії

05.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

120
Васильченко 

Галина Іванівна

Львівська обл., 

Пустомитівський р-н.

3 346,61

05.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

81815
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів

Заробітна плата за 2 

половину листопада 2018 

року

пункт 1.1

підпункт 1
2 817,50

пункт 1.1

підпункт 1
2 000,00

30.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

538202
Ложкіна Марина 

Миколаївна

Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н.

Заробітна плата за 2 

половину листопада 2018 

року та компенсація 

невмкористаної відпустки 

при звільненні

пункт 1.1

підпункт 1

30.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

115

ФОП Кульчицька-

Волчко Марія 

Василівна

Львівська обл.,  Кам'янка-

Бузький р-н.

Оплата за розміщення 

інформаційних матеріалів у 

листопаді 2018р. в газеті 

"Медіа Дрогобиччина" 

згідно рахунку №73 від 

12.11.2018р., без ПДВ



2 817,50

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

138
Васильченко 

Галина Іванівна

Львівська обл., 

Пустомитівський р-н.

Виплата заробітної плати за 

2 половину грудня 2018 

року

пункт 1.1

підпункт 1
2 817,50

пункт 1.1

підпункт 1
2 000,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

555867
Щурко Іван 

Петрович
м. Львів

Заробітна плата за 2 

половину грудня 2018 року

пункт 1.1

підпункт 1

Оплата за оренду 

рекл.площин і розміщ. 

матер.у грудні 2018р. в 

м.Мостиська зг.договору 

№01/10 від 01.10.2018р., 

зг.рахунку №12-01 від 

10.12.2018р., без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 1
1 400,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

147

ФОП Кульчицька-

Волчко Марія 

Василівна

 Львівська обл., Кам'янка-

Бузький р-н.

Оплата за розміщення 

інформаційних матеріалів у 

грудні 2018р. в газеті "Медіа 

Дрогобиччина" згідно 

рахунку №78 від 

12.12.2018р., без ПДВ

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

148

ФОП Кадикало 

Олег 

Михайлович

Львівська обл., 

Мостиський р-н.

Цільове призначення платежу
Сума (грн.)

Усього 153008,14

Повне 

найменування

особи
Код рядка

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

в операційний час за межі 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №1, від 

11.01.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2

79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1
5,00

2) на користь юридичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Найменува-

ння банку, 

вид рахунку

11.01.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

160815

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546

Номер 

розрахунко-

вого 

документа



11.01.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

1
Власнi  кошти 

КДВ_181
1436057 -

Повернення платежу: внески 

за 2017р. від Власнi кошти 

КДВ_181 № док 

I0105FC3VU вiд 05.01.2018 

,у зв.з відсут.іден.даних 

невідповід.Зак.Ук."Про 

полiт.парт в Ук.'

пункт 1.1

підпункт 2
6000,00

26.01.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

2

КП Редакція 

газети "Вісник 

Розділля"

 20823592

81652, Львівська обл., м. 

Новий Розділ, вул. 

Грушевського, 37

Оплата за друк матеріалів у 

газеті "Вісник Розділля" № 4 

згідно рахунку №8 від 

25.01.2018 року, без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
780,00

26.01.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

400367

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 №2, від 

26.01.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

30.01.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

458717

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Комісія 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
100,00

31.01.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

536058

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 01.01.18-31.01.18 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015.

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

31.01.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

536056

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.01.18-31.01.18 зг. 

договору. №N40.00. 

002425/РКО вiд 17.09.2015.

пункт 1.1

підпункт 2
100,00



06.02.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

75719

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 №3, від 

06.02.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

12.02.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

185311

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 №4, від 

12.02.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

12.02.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

4
Кредитна карта 

власнi кошти_21
14360570 -

Повернення помилкового 

платежу: Членськi внески 

вiд Прiзвище, iм'я, по-

батьковi, iдентифiк.код 

1254879654,а м. Львiв, вул. 

Конотопська, 

21/16/рег.пл.№376952335

пункт 1.1

підпункт 2
1,00

21.02.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

5

Політична партія 

"Українська 

Галицька Партія"

39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а

Переведення 20% 

надходжень від сплати 

членських внесків за 

жовтень-грудень 2017р. 

ЛОО ПП УГП на 

забезпеч.дiяльності та 

реаліз.статут.цілей ПП 

"УГП", без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
3868,00

21.02.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

6

Політична партія 

"Українська 

Галицька Партія"

39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а

Переведення 20% 

надходжень від сплати 

членських внесків за січень 

2018р. ЛОО ПП УГП на 

забезпеч.дiяльності та 

реаліз.статут.цілей ПП 

"УГП", без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
3875,40



21.02.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

324964

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 №5, від 

21.02.2018.

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

21.02.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

325177

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 №6, від 

21.02.2018

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

28.02.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

461992

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 01.02.18-28.02.18 зг. 

договору. №40.00. 

002425/РКО вiд 17.09.2015.

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

28.02.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

461988

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.02.18-28.02.18 зг. 

договору. №N40.00. 

002425/РКО вiд 17.09.2015.

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

05.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

7

Політична партія 

"Українська 

Галицька Партія"

39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а

Переведення 20% 

надходжень від сплати 

членських внесків за лютий 

2018р. ЛОО ПП УГП на 

забезпеч.дiяльності та 

реаліз.статут.цілей ПП 

"УГП", без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
843,40



05.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

67383

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 №7, від 

05.03.2018.

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

12.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

8

КПРГ 

"Яворівський 

голос"

32477471

81000, Львівська обл., м. 

Яворів, вул. 

ЛЬВІВСЬКА, 25

Оплата за публікацію 

інформац.матеріалів у 

виданні "Яворівс.голос" 

згідно рах.-фактури №21 від 

05.03.2018р., згідно дог.від 

05.03.18р., без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
1458,00

12.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

174238

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 №8, від 

12.03.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

13.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

9
Кредитна карта 

власнi кошти_21
14360570 -

Повернення помилкового 

платежу: Членськi внески 

вiд Прiзвище, iм'я, по-

батьковi, iдентифiк.код 

1254879654,а м. Львiв, вул. 

Конотопська, 

21/16/рег.пл.№384982290

пункт 1.1

підпункт 2
1,00

13.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

194570

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 №9, від 

13.03.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



13.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

10

КП "Редакція 

газети "Наш 

край"

 02473917

81300, Львівська обл., м. 

Мостиська, вул. 

БУДЗИНОВСЬКОГО, 4

Оплата за публікацію 

рекл.матеріалів в газеті 

“Наш Край” згідно рахунку 

№42 від 06.03.18р., 

згід.договору №12 від 

06.03.18р., без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
1920,00

13.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

196809

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

в післяопераційний час за 

межі Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №10, від 

13.03.2018. 

пункт 1.1

підпункт 2
10,00

14.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

11

КП Редакція 

газети "Вісник 

Розділля"

 20823592

81652, Львівська обл., м. 

Новий Розділ, вул. 

Грушевського, 37

Оплата за друк матеріалів у 

газеті "Вісник Розділля" 

згідно рахунку №25 від 

06.03.2018 року, без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
1100,00

14.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

15
Редакція газети 

"Життя і слово"
 02474050

80400, Львівська обл., 

м.Кам'янка-Бузька, вул. 

ШЕВЧЕНКА, 1

Оплата за публікацію 

інформ.матер.у газ. "Життя і 

слово" згідно рахунку №27 

від 07.03.2018р., згідно 

договору №04/2018 від 

05.03.2018р., без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
1720,00

14.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

14

КП "Редакція 

часопису 

"Яворівщина"

02473889

81000, Львівська обл., м. 

Яворів, вул. 

ЛЬВІВСЬКА, 22

Оплата за публікацію 

інформ.матеріалів у часоп. 

"Яворівщина", згідно 

рахунку №28 від 

05.03.2018р., згідно 

договору №01/18 від 

05.03.18р., без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
2172,00



14.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

13
Редакція газети 

"Народна справа"
02473903

80200, Львівська обл., м. 

Радехів, вул. 

Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 

22

Оплата за публікацію 

інформ.матеріалів  у 

газ."Народна справа" згідно 

рахунку №32 від 

05.03.2018р., згідно 

договору №19 від 

05.03.2018р., без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
2403,00

14.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

12

Народний 

часопис "Новий 

час"

02473961

81700, Львівська обл., 

м.Жидачів, 

вул.Чайковського, 1

Оплата за публікацію 

інформ.матеріалів в 

народному часописі "Новий 

час" №10 згідно рахунку  

№24 від 06.03.18р., 

зг.договору №01/18 від 

06.03.18, без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
7000,00

14.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

212509

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 №15, від 

14.03.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

14.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

212424

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 

14.03.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

14.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

212373

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 №13, від 

14.03.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



14.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

211983

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 №12, від 

14.03.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

14.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

211920

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 

14.03.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

16.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

17
ТзОВ "АРТ-

МАСТЕР"
30404750

03035, м.Київ, вул. 

СУРИКОВА, 3А

Оплата за послуги ЕЦП 

згідно рахунку № 

ЦСК/Лв/7/16.3.18 від 

16.03.2018р., без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
356,00

16.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

254365

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 

16.03.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

16.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

254218

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 №16, від 

16.03.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



20.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

18

Народний 

часопис "Новий 

час"

 02473961

81700, Львівська обл., 

м.Жидачів, 

вул.Чайковського, 1

Оплата за публікацію 

інформ.матеріалів в народ. 

часописі "Новий час" №11 

згідно рахунку  №25 від 

06.03.18р., зг.дог. №01/18 

від 06.03.18, без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
2420,00

20.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

307582

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 

20.03.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

21.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

19

ТОВ 

"Видавничий дім 

"Високий замок"

13807781
79018, м. Львів, вул. 

Героїв УПА,  65

Оплата за рекламу на 

кольоровій стор. у газ. 

Вис.замок згідно рахунку № 

ВЗ-000246 від 21.02.2018р., 

в т.ч. ПДВ 1821,67 грн.

пункт 1.1

підпункт 2
10930,00

21.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

324197

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 №19, від 

21.03.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

30.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

552200

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

30.03.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

552198

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.03.18-31.03.18 зг. 

договору. №40.00. 

002425/РКО вiд 17.09.2015.

пункт 1.1

підпункт 2

Комісія за pозрахункове 

обслуговування Клієнтів по 

системі "Клієнт-Банк" за 

період 01.03.18-31.03.18 зг. 

Договору №40.00. 002425/ 

РКО вiд 17.09.2015.

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

100,00



3,0011.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

188372

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 №21, від 

11.04.2018.

пункт 1.1

підпункт 2

11.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

185178

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 №20, від 

11.04.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

11.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

21

Політична партія 

"Українська 

Галицька Партія"

39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а

Переведення 20% 

надходжень від сплати 

членських внесків за 

березень 2018р. ЛОО ПП 

УГП на забезпеч. дiяльності 

та реаліз. статут.цілей ПП 

"УГП", без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
1 296,00

11.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

20
Кредитна карта 

власнi кошти_21
14360570

м. Львiв, вул. 

Конотопська, 21/16

Повернення помилкового 

платежу: Членськi внески 

вiд Прiзвище, iм'я, по-

батьковi, iдентифiк.код 

1254879654,а м. Львiв, вул. 

Конотопська, 

21/16/рег.пл.№392848605

пункт 1.1

підпункт 2
1,00

20.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

343552

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 №22, від 

20.04.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



20.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

343579

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 №23, від 

20.04.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

20.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

343581

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 №24, від 

20.04.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

20.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

344159

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №344158, від 

20.04.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
36,95

20.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

22

УКуФранківсько

му р-ні 

м.Львова1101100

0

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

утриманий військовий збір 

із заробітної плати за 1 

пол.квітня 2018р.,1,5% - 

114,75 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
114,75

20.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

23

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

податок на доходи фізичних 

осіб із зароб.плати за 1 

пол.квітня 2018р.18% - 

1377,00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 377,00

20.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

24

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Стрийська, 35

22,0% нарах. єдиного внеску 

на зароб.плату за 1 

пол.квітня 2018р.- 1683,00 

грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 683,00



27.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

504953

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 01.04.18-30.04.18 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015.

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

27.04.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

504952

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.04.18-30.04.18 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

04.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

103479

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 №25, від 

04.05.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

04.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

103480

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 №26, від 

04.05.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

04.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

103481

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 №26, від 

04.05.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



04.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

107908

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №107907, від 

04.05.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
37,92

04.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

25

УКуФранківсько

му р-ні 

м.Львова1101100

0

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

утриманий військовий збір 

із заробітної плати за 2 

пол.квітня 2018р.,1,5% - 

117.75 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
117,75

04.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

26

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

податок на доходи фізичних 

осіб із зароб.плати за 2 

пол.квітня 2018р.18% - 

1413,00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 413,00

04.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

27

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Стрийська, 35

22,0% нарах. єдиного внеску 

на зароб.плату за 2 

пол.квітня 2018р.- 1727,00 

грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 727,00

18.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

344717

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 №29

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

18.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

344713

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 №28

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

18.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

345498

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 №30

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



18.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

345829

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №345828, від 

18.05.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
28,50

18.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

28

УКуФранківсько

му р-ні 

м.Львова1101100

0

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із заробітної 

плати за 1 пол. травня 

2018р.,1,5% - 88.05 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
88,50

18.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

29

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

зароб.плати за 1 пол.травня 

2018р.18% - 1062,00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 062,00

18.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

30

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Стрийська, 35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

зароб.плату за 1 пол. травня 

2018р.- 1298,00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 298,00

22.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

403109

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 №31

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

22.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

31

Народний 

часопис "Новий 

час"

02473961

81700, Львівська обл., 

м.Жидачів, 

вул.Чайковського, 1

Оплата за публікацію 

інформ.матеріалів в 

народному часописі "Новий 

час" 24.05.18 згідно рахунку 

№ 65 від 21.05.2018р.

пункт 1.1

підпункт 2
3 500,00



31.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

559494

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 

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

31.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

587160

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 01.05.18-31.05.18 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО 

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

31.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

587159

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.05.18-31.05.18 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

31.05.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

32

Політична партія 

"Українська 

Галицька Партія"

39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а

Переведення 20% 

надходжень від сплати 

членських внесків за квітень 

2018р. ЛОО ПП УГП на 

забезпеч.дiяльності та 

реаліз.статут.цілей ПП

пункт 1.1

підпункт 2
440,00

01.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

21714

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 №33

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

01.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

21717

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 №35

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



01.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

21715

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 №34

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

01.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

21948

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №21947, від 

01.06.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
46,85

01.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

33

УКуФранківсько

му р-ні 

м.Львова1101100

0

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із заробітної 

плати за 2 пол. травня 

2018р.,1,5% - 145,50 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
145,50

01.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

34

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

зароб.плати за 2 пол.травня 

2018р.18% - 1746,00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 746,00

01.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

35

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Стрийська, 35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

зароб.плату за 2 пол. травня 

2018р.- 2134,00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
2 134,00

18.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

327124

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 №36, від 

18.06.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



18.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

327209

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 №37, від 

18.06.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

18.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

327214

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 №38, від 

18.06.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

18.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

328502

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №328501, від 

18.06.2018. Без ПДВ.

пункт 1.1

підпункт 2
45,16

18.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

36

УКуФранківсько

му р-ні 

м.Львова1101100

0

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із заробітної 

плати за 1 пол. червня 

2018р.,1,5% - 140,25 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
140,25

18.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

37

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

зароб.плати за 1 пол. червня 

2018р.18% - 1683,00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 683,00

18.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

38

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Стрийська, 35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

зароб.плату за 1 пол. червня 

2018р.- 2057,00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
2 057,00



27.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

542937

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 01.06.18-30.06.18 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО від 

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.06.18-30.06.18 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015.

пункт 1.1

підпункт 2
100,0027.06.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

542935

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

04.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

121404

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 №41, від 

04.07.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

04.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

121278

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 №40, від 

04.07.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

04.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

121273

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 №39, від 

04.07.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



04.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

121890

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №121889, від 

04.07.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
36,95

04.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

39

Уку 

Франківському р-

ні м.Львова 

11011000

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із заробітної 

плати за 2 пол. червня 

2018р.,1,5% - 114.75 

пункт 1.1

підпункт 2
114,75

04.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

40

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

зароб.плати за 2 пол.червня 

2018р.18% - 1377,00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 377,00

04.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

41

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Стрийська, 35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

зароб.плату за 2 пол.червня 

2018р.- 1683,00 

пункт 1.1

підпункт 2
1 683,00

10.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

238315

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

№42, від 10.07.2018

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

10.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

42

Політична партія 

"Українська 

Галицька Партія"

39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а

Переведення 20% 

надходжень від сплати 

членських внесків за травень-

червень 2018р. ЛОО ПП 

УГП на забезпеч.дiяльності 

та реаліз.статут.

цілей ПП "УГП", без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
2 012,00



18.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

395221

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 №45, від 

18.07.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

18.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

395214

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 №44, від 

18.07.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

18.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

395212

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 №43, від 

18.07.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

18.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

395319

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №395318, від 

18.07.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
37,32

18.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

43

Уку 

Франківському р-

ні 

м.Львова1101100

0

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із заробітної 

плати за 1 пол.липня 

2018р.,1,5% - 115,91 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
115,91



18.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

44

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

зароб.плати за 1 пол.липня 

2018р.18% - 1390,91 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 390,91

18.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

45

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Стрийська, 35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

зароб.плату за 1 пол.липня 

2018р.- 1700,00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 700,00

31.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

642463

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 01.07.18-31.07.18 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

31.07.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

642461

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.07.18-31.07.18 зг. 

договору. №N40.00. 

002425/РКО вiд 17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

02.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

37679

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 №46, від 

02.08.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

02.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

37691

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 №47, від 

02.08.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



02.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

37692

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 №48, від 

02.08.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

02.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

37802

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №37801, від 

02.08.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
44,79

02.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

46

Уку 

Франківському р-

ні м.Львова 

11011000

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із зароб. 

плати за 2 пол.липня 

2018р.,1,5% - 139,09 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
139,09

02.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

47

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

зароб.плати за 2 пол.липня 

2018р.18% - 1669,09 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 669,09

02.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

48

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Стрийська, 35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

зароб.плату за 2 пол.липня 

2018р.- 2040,00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
2 040,00

07.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

107890

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

№49, від 07.08.2018

пункт 1.1

підпункт 2
3,00



07.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

49

Політична партія 

"Українська 

Галицька Партія"

39481037
79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 10/12а

Переведення 20% 

надходжень від сплати 

членських внесків за липень 

2018р. ЛОО ПП УГП на 

забезпеч. дiяльності та 

реаліз. статут. цілей ПП 

"УГП", без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
2 483,40

15.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

240128

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 №50, від 

15.08.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

15.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

240134

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 №51, від 

15.08.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

15.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

240160

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 №52, від 

15.08.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

15.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

241151

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №241150, від 

15.08.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
7,98



15.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

50

Уку Франківськ. 

р-ні м.Львова  

11011000

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір  із 

відпускних за серпень 

2018р.,1,5% -  24,79 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
24,79

15.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

51

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

відпускних за серпень 

2018р.18% - 297,54 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
297,54

15.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

52

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Стрийська, 35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

відпускнi за серпень 2018р.- 

363,66 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
363,66

17.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

280201

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 №53, від 

17.08.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

17.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

53

КПРГ 

"Яворівський 

голос"

32477471
81000, м. Яворів, вул. 

Львівська, 2

Оплата за публікацію 

привітання у газеті 

"Яворівський голос" 

№36(1291) 24.08.18р., згідно 

рахунку №103 від 17 серпня 

2018р., без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
300,00

20.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

314890

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 №54, від 

20.08.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



20.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

314936

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 №55, від 

20.08.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

20.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

314956

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 №56, від 

20.08.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

20.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

319406

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 №57, від 

20.08.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
10,00

20.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

315100

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №315099, від 

20.08.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
41,06

20.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

54

Уку Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11011000

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із заробітної 

плати за 1 пол. серпня 

2018р.,1,5% -  127,50 

пункт 1.1

підпункт 2
127,50



20.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

57

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю

"Наша українська 

справа"

38846690
80700, м. Золочів, вул. 

Героїв УПА,8

Оплата за розміщення 

інформац.матеріалів у 

газ."Наша укр.справа" на 

інтернет порталі nus.in.ua, 

згідно рах №59 від 

13.08.18р., договору від 

13.08.18р., без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
975,00

20.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

55

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

зароб.плати за 1 пол.серпня 

2018р.18% - 1530,00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 530,00

20.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

56

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Стрийська, 35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

зароб.плату за 1 пол. серпня 

2018р.- 1870,00

пункт 1.1

підпункт 2
1 870,00

30.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

500998

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 №59, від 

30.08.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

30.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

59

Товариство з 

обмеженою 

відповідальнітю 

"Пропет Прінт"

38502244

81053, Львівська обл.,  

м. Новояворівськ, вул. 

Січових Стрільців, буд. 

16

Оплата за друк постерів 

згідно рахунку-факт. №СФ-

000456 від 21.08.2018р., в 

тому числі ПДВ 140,00 грн.

пункт 1.1

підпункт 2
840,00

31.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

532935

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 01.08.18-31.08.18 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
50,00



31.08.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

532934

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.08.18-31.08.18 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

05.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

72462

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 №60, від 

05.09.2018.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

05.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

72473

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 №61, від 

05.09.2018.

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

05.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

72478

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 №62, від 

05.09.2018. 

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

05.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

72719

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №72718, від 

05.09.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
33,37



05.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

60

Уку Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11011000

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із заробітної 

плати за 2 пол.серпня 

2018р.,1,5% -  103,64 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
103,64

05.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

61

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

зароб.плати за 2 пол. серпня 

2018р.18% - 1243.63 

пункт 1.1

підпункт 2
1 243,63

05.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

62

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Стрийська, 35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

зароб.плату за 2 пол. серпня 

2018р.- 1520,00 

пункт 1.1

підпункт 2
1 520,00

13.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

201110

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 №63, від 

13.09.2018. 

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

20.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

316772

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №64, від 

20.09.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

20.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

316821

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №65, від 

20.09.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



20.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

316823

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №66, від 

20.09.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

20.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

317084

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №317083, від 

20.09.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
41,06

20.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

64

Уку Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11011000

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із зароб. 

плати за 1 пол.вересня 

2018р.,1,5% -  127,50 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
127,50

20.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

65

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

зароб.плати за 1 пол. 

вересня 2018р.18% - 1530,00 

грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 530,00

20.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

66

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Стрийська, 35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

зароб.плату за 1 пол. 

вересня 2018р.- 1870,00 

пункт 1.1

підпункт 2
1 870,00

24.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

377300

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №67, від 

24.09.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



28.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

452005

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №68, від 

28.09.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

28.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

452120

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №69, від 

28.09.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

28.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

452165

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №70, від 

28.09.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

28.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

455134

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №455133, від 

28.09.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
26,38

28.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

479022

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Комісія за pозрахункове 

обслуговування Клієнтів по 

систе договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
50,00



пункт 1.1

підпункт 2
3,00

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 в межах системи 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №74, від 

04.10.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

04.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

96401

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 в межах системи 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №75, від 

04.10.2018. Без ПДВ

04.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

95808

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

28.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

68

Уку Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11011000

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із зароб. 

плати за 2 пол.вересня 

2018р. та компенсації 

відпустки при звільненні, 

1,5% -81,92  грн.

пункт 1.1

підпункт 2
81,92

28.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

479021

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.09.18-30.09.18 зг. 

договору. №N40.00. 

002425/РКО вiд 17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

79003, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Стрийська, 35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

заробітну плату за 2 

пол.вересня 2018р. та 

компенсації відпустки при 

звільненні.- 1201,54 грн.;;;

28.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

69

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Конотопська, будинок 6/8

пункт 1.1

підпункт 2
1 201,54

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

заробіт. плати за 2 пол. 

вересня 2018р. та 

компенсації відпустки при 

звільненні,18% - 938.08 

пункт 1.1

підпункт 2
938,08

28.09.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

70

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382



77,25

пункт 1.1

підпункт 2
24,87

04.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

71

Уку 

Франківському р-

ні 

м.Львова1101100

0

37965138

79044, Львівська обл.,       

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із заробітної 

плати за 2 пол.вересня 

2018р.,1,5% -  77.25  грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №73, від 

04.10.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

04.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

96076

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №96075, від 

04.10.2018. Без ПДВ

04.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

95783

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

5,00

04.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

95773

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №72, від 

04.10.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

04.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

95749

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №71, від 

04.10.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2



Оплата за постери згідно 

рахунку-факт. №СФ-000563 

від 29.09.2018р., в тому 

числі ПДВ 616,50 грн.

пункт 1.1

підпункт 2
3 699,0008.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

76

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"Пропет Прінт"

38502244

81053, Львівська обл., 

Яворівський р-н.,     

м. Новояворівськ, вул. 

Січових Стрільців, 16

3 458,00

08.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

149538

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №76, від 

08.10.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

пункт 1.1

підпункт 2
1 133,00

04.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

74

Політична партія 

"Українська 

Галицька 

Партія""

39481037

79013, Львівська обл., м. 

Львів, вул. Нечуя-

Левицького, буд. 17, кв. 4

Переведення 20% 

надходжень від сплати 

членських внесків за 

серпень 2018р. ЛОО ПП 

УГП на забезпеч.дiяльності 

та реаліз.статут.цілей ПП 

"УГП", без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

заробітної плати за 2 

пол.вересня 2018р.,18% - 

972.00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
972,00

04.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

73

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл.,    

м. Львів, вул. Стрийська, 

35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

заробітну плату за 2 

пол.вересня 2018р.- 1133.00 

грн.;;;

04.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

72

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8

04.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

75

Політична партія 

"Українська 

Галицька 

Партія""

39481037

79013, Львівська обл., м. 

Львів, вул. Нечуя-

Левицького, буд. 17, кв. 4

Переведення 20% 

надходжень від сплати 

членських внесків за 

вересень 2018р. ЛОО ПП 

УГП на забезпеч.дiяльності 

та реаліз.статут.цілей ПП 

"УГП", без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
795,00



пункт 1.1

підпункт 2
5,00

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №80, від 

18.10.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

18.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

323994

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №81, від 

18.10.2018. Без ПДВ

18.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

323463

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

5,00

17.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

302953

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №79, від 

17.10.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

10.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

199232

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №78, від 

10.10.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

10.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

199201

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №77, від 

10.10.2018. Без ПДВ



900,00

18.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

83

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл.,    

м. Львів, вул. Стрийська, 

35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

заробітну плату за 1 

пол.жовтня 2018р.- 1100.00 

грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 100,00

пункт 1.1

підпункт 2
75,00

18.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

82

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

заробітної плати за 1 

пол.жовтня 2018р.,18% - 

900.00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №324690, від 

18.10.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
24,15

18.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

81

Уку 

Франківському р-

ні 

м.Львова1101100

0

37965138

79044, Львівська обл., 

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із заробітної 

плати за 1 пол.жовтня 

2018р.,1,5% -  75,00  грн.;;;

18.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

324691

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

5,00

18.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

324043

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №83, від 

18.10.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

18.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

324027

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №82, від 

18.10.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2



Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №88, від 

29.10.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,0029.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

494585

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

5,00

29.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

494543

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №87, від 

29.10.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

24.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

423733

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №86, від 

24.10.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №84, від 

19.10.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

22.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

376397

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №85, від 

22.10.2018. Без ПДВ

19.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

342548

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1



пункт 1.1

підпункт 2
3,00

Оплата за оренду 

приміщення 24,4кв.м. за 

жовтень 2018р., відш.зем.п., 

згідно рах.№264 від 

18.10.2018р., згідно 

договору оренди №1 від 

01.10.2018р., без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
445,82

31.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

543837

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 в межах системи 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №90, від 

31.10.2018. Без ПДВ

29.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

87

Бориславський 

міський Палац 

культури

25261121

82300, Львівська обл., 

м. Борислав, 

вул.Д.Галицького, 34

18,67

29.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

88
УК у м.Борислав 

/ 22080401
37942974

82300, Львівська обл.,    

м. Борислав, вул.Івасюка, 

буд. 12

Оплата за оренду 

приміщення 24,4кв.м. за 

жовтень 2018р., згідно 

рах.№265 від 18.10.2018р., 

згідно договору оренди №1 

від 01.10.2018р., без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
432,28

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

29.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

89

Бориславський 

міський Палац 

культури

25261121

82300, Львівська обл., 

м. Борислав, 

вул.Д.Галицького, 34

Оплата відшкодування за 

водопостачання та 

водовідведення за жовтень 

2018р.,згідно рах.№266 від 

18.10.2018р., згідно 

договору оренди №1 від 

01.10.2018р., без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

29.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

494610

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №89, від 

29.10.2018. Без ПДВ



600,00

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

01.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

91
АТ "СК "АХА 

Страхування"
20474912

04070, м. Київ, вул. 

Іллінська, буд. 8

Оплата за послуги 

страхування відпов.перед 

орендодавцем зг. дог. 

.№319767вто8згла від 

29.10.2018р., зг. рах. №23/10 

від 29.10.2018р., без ПДВ 

пункт 1.1

підпункт 2

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №91, від 

01.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

01.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

18017

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №92, від 

01.11.2018. Без ПДВ

01.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

15059

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

100,00

31.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

90

Політична партія 

"Українська 

Галицька 

Партія""

39481037

79013, Львівська обл.,    

м. Львів, вул. Нечуя-

Левицького, буд. 17, кв. 4

Переведення 20% 

надходжень від сплати 

членських внесків за 

жовтень 2018р. ЛОО ПП 

УГП на забезпеч.дiяльності 

та реаліз.статут.цілей ПП 

"УГП", без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
3 846,00

31.10.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

560813

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.10.18-31.10.18 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2



5,00

02.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

33754

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №33753, від 

02.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
28,98

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

02.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

33234

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №96, від 

02.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №94, від 

02.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

02.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

33216

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №95, від 

02.11.2018. Без ПДВ

02.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

33210

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

02.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

33196

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №93, від 

02.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



пункт 1.1

підпункт 2
5,00

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №1, від 

09.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

09.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

158062

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №2, від 

09.11.2018. Без ПДВ

09.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

158043

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

1 080,00

02.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

96

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл.,    

м. Львів, вул. Стрийська, 

35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

заробітну плату за 2 

пол.жовтня 2018р.- 1320,00 

грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 320,00

пункт 1.1

підпункт 2
90,00

02.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

95

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

заробітної плати за 2 

пол.жовтня 2018р.,18% - 

1080.00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2

Комісія за pозрахункове 

обслуговування Клієнтів по 

системі "Клієнт-Банк" за 

період 01.10.18-31.10.18 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

02.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

94

Уку 

Франківському р-

ні 

м.Львова1101100

0

37965138

79044, Львівська обл., 

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із заробітної 

плати за 2 пол.жовтня 

2018р.,1,5% -  90,00  грн.;;;

02.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

34927

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1



5,00

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

360973

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №100, 

від 21.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №98, від 

21.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

360937

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №99, від 

21.11.2018. Без ПДВ

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

360932

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

3,00

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

360899

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №97, від 

21.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

362302

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 в межах системи 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №103, від 

21.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2



18,67

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

362267

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №362266, від 

21.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
26,57

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

100

Бориславський 

міський Палац 

культури

25261121

82300, Львівська обл., 

м. Борислав, 

вул.Д.Галицького, 34

Оплата відшкодування за 

водопостачання та 

водовідведення за листопад 

2018р.,згідно рах.№280 від 

16.11.2018р., зг. договору 

оренди №1 від 01.10.2018р., 

без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №102, 

від 21.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

362382

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №104, 

від 21.11.2018. Без ПДВ

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

361040

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

361032

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №101, 

від 21.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00



пункт 1.1

підпункт 2
3 003,75

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

заробітну плату за 1 пол. 

листопада 2018р.- 1980,00 

грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 980,00

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

104
Редакція газети 

"Народна справа"
02473903

80200, Львівська обл., 

Радехівський р-н.,                    

м. Радехів, вул. 

Б.Хмельницького, 22

Поперед.оплата за 

розміщення 

інформ.матеріалів, 

публікацію у газеті 

"Нар.справа"№47 

23.11.2018, згідно рахунку 

№209 від 20.11.2018р., без 

ПДВ

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

99

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл.,          

м. Львів, вул. Стрийська, 

35

444,20

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

98

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл.,       

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

заробітної плати за 1 пол. 

листопада 2018р.,18% 

1620.00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 620,00

пункт 1.1

підпункт 2
430,88

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

101

Бориславський 

міський Палац 

культури

25261121

82300, Львівська обл.,            

м. Борислав, 

вул.Д.Галицького, 34

Оплата за оренду 

приміщення 24,4кв.м. за 

листопад 2018р., 

відш.зем.п., згідно рах.№278 

від 16.11.2018р., згідно 

договору оренди №1 від 

01.10.2018р., без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із заробітної 

плати за 1 пол.листопада 

2018р.,1,5% -  135,00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
135,00

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

102
УК у м.Борислав 

/ 22080401
37942974

82300, Львівська обл.,        

м. Борислав, вул.Івасюка, 

буд. 12

Оплата за оренду 

приміщення 24,4кв.м. за 

листопад 2018р., згідно рах. 

№279 від 16.11.2018р., 

згідно договору оренди №1 

від 01.10.2018р., без ПДВ

21.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

97

Уку 

Франківському р-

ні 

м.Львова1101100

0

37965138

79044, Львівська обл.,        

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8



100,00

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

23.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

106
Транз.сч._ DN, 

DG, DZ
14360570 -

Поверн.платежу 'членськi 

внески,Брегман Мирослав 

Андрiйович' від Транз.сч._ 

DN, DG, DZ док№ 

@2PL291529 вiд 23.11.18,у 

зв.з відсут.ід.даних, 

невідп.ЗУ ПроПол.парт

пункт 1.1

підпункт 2

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №107, 

від 23.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

23.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

405341

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №108, 

від 23.11.2018. Без ПДВ

23.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

405112

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

5,00

23.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

403535

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №106, 

від 23.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

23.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

403473

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №105, 

від 23.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2



5,00

27.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

109
Бібрська міська 

виборча комісія
33892040

81200, Львівська обл., 

Перемишлянський р-н, м. 

Бібрка, вул. 

Тарнавського, буд. 22

Грошова застава за 

виборчий список кандидатів 

Бібрської міської організації 

політичної партії 

"Українська Галицька 

Партія".

пункт 1.1

підпункт 2
1 692,00

пункт 1.1

підпункт 2
1 949,00

27.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

470801

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №109, 

від 26.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

Грошова застава за 

виборчий список кандидатів 

Бібрської міської організації 

політичної партії 

"Українська Галицька 

Партія"

пункт 1.1

підпункт 2
1 692,00

23.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

108

Радехівська 

міська виборча 

комісія

34104481

80200, Львівська обл., 

Радехівський р-н,     

м. Радехів, вул.І.Франка, 

буд. 2

Грошова застава за 

виборчий список кандидатів 

Радехівської районної 

організації Політичної партії 

"Українська Галицька 

Партія"

23.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

107
Бібрська міська 

виборча комісія
33892040

81200, Львівська обл., 

Перемишлянський р-н, м. 

Бібрка, вул. 

Тарнавського, буд. 22

23.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

105
Транз.сч._ DN, 

DG, DZ
14360570 -

Поверн.платежу 'Членськi 

внески,Мандзяк Олена 

Олександрiвна' від 

Транз.сч._ DN, DG, DZ № 

док @2PL144088 

вiд15.11.18,у зв.з 

відсут.ід.даних невід.ЗУ 

'Про пол.пар

пункт 1.1

підпункт 2
350,00



Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №113, 

від 30.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,0030.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

537680

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

5,00

30.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

537649

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №112, 

від 30.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

пункт 1.1

підпункт 2
600,00

30.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

537634

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №111, 

від 30.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №110, 

від 29.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

29.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

110

Редакція 

Самбірського 

радіомовлення 

"Поступ"

20781809

81400, Львівська обл.,   

м. Самбір, вул. Мазепи , 

буд. 8

Оплата за рекламний ролик 

трив. 40 сек. - 15 виходів: 

27.11.18-29.11.18 р. зг. рах. 

№20 від 27.11.2018р., без 

ПДВ

29.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

512534

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1



пункт 1.1

підпункт 2
62,36

Комісія за pозрахункове 

обслуговування Клієнтів по 

системі "Клієнт-Банк" за 

період 01.11.18-30.11.18 зг. 

договору 

№N40.00.002425/РКО від 

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

30.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

111

Уку 

Франківському р-

ні 

м.Львова1101100

0

37965138

79044, Львівська обл., 

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із заробітної 

плати за 2 пол.листопада 

2018р. та компенс. 

відпускних при 

звільненні,1,5% -  62,36  

грн.;;;

30.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

562572

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

5,00

30.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

538201

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №538200, від 

30.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
20,08

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

30.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

541299

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №115, 

від 30.11.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

30.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

537740

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №114, 

від 30.11.2018. Без ПДВ



5,00

пункт 1.1

підпункт 2
3 587,00

03.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

30680

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №116, 

від 03.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

заробітну плату за 2 пол. 

листопада 2018р. та 

компенс. відпускних при 

звільненні - 914,60 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
914,60

30.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

114
Редакція газети 

"Народна справа"
02473903

80200, Львівська обл., 

Радехівський р-н.,     

м. Радехів, вул. 

Б.Хмельницького, 22

Поперед.оплата за 

розміщення 

інформ.матеріалів, 

публікацію у газеті 

"Нар.справа"№48 від 

30.11.2018, згідно рахунку 

№217 від 28.11.2018р., без 

ПДВ

30.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

113

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл.,    

м. Львів, вул. Стрийська, 

35

100,00

30.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

112

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

заробітної плати за 2 пол. 

листопада 2018р. та 

компенс. відпускних при 

звільненні,18% - 748,31 

грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
748,31

30.11.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

562571

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.11.18-30.11.18 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2



5,00

05.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

80298

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №117, 

від 05.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

05.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

80371

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №119, 

від 05.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 в межах системи 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №120, від 

05.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

05.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

80344

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №118, 

від 05.12.2018. Без ПДВ

05.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

81258

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

03.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

116

Комунальне 

підприємство 

"Телестудія 

"Радехів"

32704103

80200, Львівська обл., 

Радехівський р-н.,           

м. Радехів, 

вул.Шептицького, буд.2

Оплата за розміщення 

інформаційних матеріалів в 

радіоефірі згідно рах. №02 

від 30.11.2018 р., без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
1 920,00



пункт 1.1

підпункт 2
5,00

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №121, 

від 10.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

17.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

292169

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №122, 

від 17.12.2018. Без ПДВ

10.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

159368

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

1 260,00

05.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

119

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл.,    

м. Львів, вул. Стрийська, 

35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

заробітну плату за 2 пол. 

листопада 2018р.- 1540,00 

грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 540,00

пункт 1.1

підпункт 2
105,00

05.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

118

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл., 

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

заробітної плати за 2 пол. 

листопада 2018р.,18% - 

1260.00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №81813, від 

05.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
16,91

05.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

117

Уку 

Франківському р-

ні 

м.Львова1101100

0

37965138

79044, Львівська обл., 

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із заробітної 

плати за 2 пол.листопада 

2018р.,1,5% - 105,00 грн.;;;

05.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

81814

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1



456,75

пункт 1.1

підпункт 2
443,66

17.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

122

Бориславський 

міський Палац 

культури

25261121

82300, Львівська обл., 

м. Борислав, 

вул.Д.Галицького, 34

Оплата за оренду 

приміщення 24,4кв.м. за 

грудень 2018р., відш.зем.п., 

згідно рах.№292 від 

17.12.2018р., згідно 

договору оренди №1 від 

01.10.2018р., без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

Оплата відшкод. за 

водопостач. та водовідвед. 

за грудень2018р., відшкод. 

за електроен. зг. рах.№294 

від 17.12.2018р., зг. 

дог.оренди №1 від 

01.10.2018р., без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
54,21

17.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

123
УК у м.Борислав 

/ 22080401
37942974

82300, Львівська обл.,    

м. Борислав, вул.Івасюка, 

буд. 12

Оплата за оренду 

приміщення 24,4кв.м. за 

грудень 2018р., згідно рах. 

№293 від 17.12.2018р., 

згідно договору оренди №1 

від 01.10.2018р., без ПДВ

17.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

124

Бориславський 

міський Палац 

культури

25261121

82300, Львівська обл., 

м. Борислав, 

вул.Д.Галицького, 34

5,00

17.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

292318

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №124, 

від 17.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

17.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

292199

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №123, 

від 17.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2



5,00

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

366527

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №126, 

від 20.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

369317

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №130, 

від 20.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №131, 

від 20.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

366496

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №125, 

від 20.12.2018. Без ПДВ

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

369528

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

366816

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 в межах системи 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №128, від 

20.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
3,00



пункт 1.1

підпункт 2
1 155,00

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

заробітної плати за 1 пол. 

грудня 2018р.,18% - 945,00 

грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
945,00

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

127

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл.,          

м. Львів, вул. Стрийська, 

35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

заробітну плату за 1 пол. 

грудня 2018р.- 1155,00 

грн.;;;

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

126

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл.,           

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8

11,83

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

125

Уку 

Франківському р-

ні 

м.Львова1101100

0

37965138

79044, Львівська обл.,        

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із заробітної 

плати за 1 пол.грудня 

2018р.,1,5% - 78,75 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
78,75

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

368179

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №368178, від 

20.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №129, 

від 20.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

366530

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №127, 

від 20.12.2018. Без ПДВ

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

369171

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1



5,00

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

21.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

393447

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №133, 

від 21.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

1;Перерахування власних 

коштів партії на 

накопичувальний рахунок 

виборчого фонду Бібрської 

районної організації ПП 

"УГП", без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
19 266,00

21.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

389749

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №132, 

від 21.12.2018. Без ПДВ

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

129

Бібрська міська 

рганізація 

політиної партії 

"Українська 

Галицька Партія"

40014820
Львівська обл.,  м. 

Бібрка, вул. Весела,1

8 000,00

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

130

Радехівська 

районна 

організація 

політичної партії 

"Українська 

Галицька Партія"

40014820

Львівська обл.,     

м. Радехів, вул. Нечуя-

Левицького, 3

1;Перерахування власних 

коштів партії на 

накопичувальний рахунок 

виборчого фонду 

Радехівської районної 

організації ПП "УГП", без 

ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
19 000,00

20.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

131

Радехівська 

районна 

організація 

політичної партії 

"Українська 

Галицька Партія"

40014820

Львівська обл.,     

м. Радехів, вул. Нечуя-

Левицького, 3

1;Перерахування власних 

коштів партії на 

накопичувальний рахунок 

виборчого фонду 

Радехівської районної 

організації ПП "УГП", без 

ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2



16 058,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

555158

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 в межах системи 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №140, від 

28.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

26.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

134

Приватне 

підприємство 

"Медіа-центр 

"Народна справа"

02473903

80200, Львівська обл., 

Радехівський р-н.,               

м. Радехів, вул. 

Б.Хмельницького, буд. 22

Оплата за розміщення 

інформ.матеріалів, 

публікац.у газеті 

"Нар.справа"№49 та №50, 

згідно рах. №1 від 12.12.18р. 

та рах.№10 від 12.12.18р., 

без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

1;Перерахування власних 

коштів партії на 

накопичувальний рахунок 

виборчого фонду 

Радехівської районної 

організації ПП "УГП", без 

ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
17 087,00

26.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

454912

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №134, 

від 22.12.2018. Без ПДВ

21.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

133

Радехівська 

районна 

організація 

політичної партії 

"Українська 

Галицька Партія"

40014820

Львівська обл.,                     

м. Радехів, вул. Нечуя-

Левицького, 3

21.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

132

Радехівська 

районна 

організація 

політичної партії 

"Українська 

Галицька Партія"

40014820

Львівська обл.,                     

м. Радехів, вул. Нечуя-

Левицького, 3

1;Перерахування власних 

коштів партії на 

накопичувальний рахунок 

виборчого фонду 

Радехівської районної 

організації ПП "УГП", без 

ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
15 070,40



Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №142, 

від 28.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,0028.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

558420

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

5,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

558519

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №143, 

від 28.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

558303

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №141, 

від 28.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 в межах системи 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №144, від 

28.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
3,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

554133

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 в межах системи 

Банку за допомогою 

системи Клієнт-Банк по 

документу №138, від 

28.12.2018. Без ПДВ

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

558560

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1



пункт 1.1

підпункт 2
5,00

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №136, 

від 28.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

559330

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №146, 

від 28.12.2018. Без ПДВ

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

552845

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

5,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

559448

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №147, 

від 28.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

559259

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №145, 

від 28.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

559664

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №148, 

від 28.12.2018. Без ПДВ



100,00

пункт 1.1

підпункт 2
100,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

141
Транз.сч._ DN, 

DG, DZ
14360570 -

Повернення - членськi 

внески 11 - 12 мiсяцi 2018 

року, ДЬОРКА ОЛЕГ 

IВАНОВИЧ від Транз.сч._ 

DN, DG, DZ №док 

@2PL753156 вiд 

14.12.2018,у зв.з 

відсут.ідентиф.даних

пункт 1.1

підпункт 2

Сплата комісії за 

зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб 

підприємства по 

зарплатному проекту по 

документу №555865, від 

28.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
16,91

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

142
Транз.сч._ DN, 

DG, DZ
14360570 -

Повернення - Членськi 

внески, листопад-грудень, 

IВАНИШИН ТАРАС 

ВIКТОРОВИЧ Транз.сч._ 

DN, DG, DZ №док 

@2PL192381 вiд 

20.12.2018,у зв'яз.з 

відсут.ідентиф.даних

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

555866

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

5,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

552852

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №137, 

від 28.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
5,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

552821

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

Сплата комісії за переказ 

коштів з поточного рахунку 

до 17:00 за межі Банку за 

допомогою системи Клієнт-

Банк по документу №135, 

від 28.12.2018. Без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2



350,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

136

УКу Франківськ. 

р-ні м.Львова 

11010100

37965138

79044, Львівська обл.,           

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8

*;101;40014820; податок на 

доходи фізичних осіб із 

заробітної плати за 2 пол. 

грудня 2018р.,18% - 1260,00 

грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
1 260,00

пункт 1.1

підпункт 2
300,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

143
Транз.сч._ DN, 

DG, DZ
14360570 -

Повернення - членськi 

внески за 2018 рiк, 

ШИМУШОВСЬКИЙ 

ВАСИЛЬ БОГДАНОВИЧ 

Транз.сч._ DN, DG, DZ 

№док @2PL800587 вiд 

28.12.2018, у зв'яз.з 

відсутніс.ідентиф.даних

пункт 1.1

підпункт 2

Повернення- Платник: Слесь 

Олег. внески 07 - 12 мiсяцi 

2018 року, Слесь Олег 

Транз.сч._ DN, DG, DZ 

№док @2PL859404 вiд 

27.12.2018,у зв.з 

відсут.ідентиф.даних

пункт 1.1

підпункт 2
210,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

145
Транз.сч._ DN, 

DG, DZ
14360570 -

Повернення- членськi 

внески за 2018 рiк, БIЛАС 

ТАРАС 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Транз.сч._ DN, DG, DZ 

№док @2PL108388 вiд 

17.12.18,у зв.з 

відсут.ідентиф.даних, ЗУ'Пр 

полiтП

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

146
Транз.сч._ DN, 

DG, DZ
14360570 -

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

135

Уку 

Франківському р-

ні 

м.Львова1101100

0

37965138

79044, Львівська обл.,        

м. Львів, вул. 

Конотопська, буд. 6/8

*;101;40014820; утриманий 

військовий збір із заробітної 

плати за 2 пол.грудня 

2018р.,1,5% - 105,00 грн.;;;

пункт 1.1

підпункт 2
105,00



Комісія за ведення 

функціонуючого рахунку за 

період 01.12.18-31.12.18 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
100,0029.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

586314

Публічне 

Акціонерне 

Товариство 

Акціонерно -

комерційний 

Банк "Львів"

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1

2 462,00

29.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

586317

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 01.12.18-31.12.18 зг. 

договору. 

№N40.00.002425/РКО вiд 

17.09.2015

пункт 1.1

підпункт 2
50,00

пункт 1.1

підпункт 2
1 540,00

Переведення 20% 

надходжень від сплати 

членських внесків за 

грудень 2018р. ЛОО ПП 

УГП на забезпеч.дiяльності 

та реаліз.статут.цілей ПП 

"УГП", без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

144

Політична партія 

"Українська 

Галицька 

Партія""

39481037

79013, Львівська обл.,    

м. Львів, вул. Нечуя-

Левицького, буд. 17, кв. 4

Переведення 20% 

надходжень від сплати 

членських внесків за 

листопад 2018р. ЛОО ПП 

УГП на забезпеч.дiяльності 

та реаліз.статут.цілей ПП 

"УГП", без ПДВ

пункт 1.1

підпункт 2
1 378,00

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

137

Залізничне ОДПІ 

(Франків.від.)м.Л

ьвова

39554382

79003, Львівська обл.,    

м. Львів, вул. Стрийська, 

35

*;101;40014820; 22,0% 

нарах. єдиного внеску на 

заробітну плату за 2 пол. 

грудня 2018р.- 1540,00 

грн.;;;

28.12.2018

ПАТ АКБ 

"Львів", 

поточний

140

Політична партія 

"Українська 

Галицька 

Партія""

39481037

79013, Львівська обл.,    

м. Львів, вул. Нечуя-

Левицького, буд. 17, кв. 4

Усього 251408,65



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

19236,00Усього

Вид рахунку

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

20.12.2018

ФЛОУ АТ 

"Ощадбанк" 

поточний

2

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім 

«Високий замок»

20.12.2018

ФЛОУ АТ 

"Ощадбанк" 

поточний

1

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім 

«Високий замок»

13807781

79018, Львівська обл., м. 

Львів, вул. Героїв УПА, 

буд 65

Повне 

найменування

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

Цільове призначення 

платежу

пункт 1.2

підпункт 2

Код рядка

1110; Оплата за друк газети 

"Наша Галичина" згідно 

рахунку-фактури №ВЗ-

0001413 від 06.12.2018р., в 

т. ч. ПДВ 1656,00 

грн.BD208

Сума (грн.)

1110; Оплата за друк газети 

"Наша Галичина" згідно 

рахугеу-фактури №ВЗ-

0001451 від 12.12.2018р., в 

т. ч. ПДВ 1550,00 грн.

пункт 1.2

підпункт 2
9300,0013807781

79018, Львівська обл., м. 

Львів, вул. Героїв УПА, 

буд 65

Виборчий фонд Бібрської міської організації політичної партії "Українська Галицька Партія

1) на користь фізичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Вид рахунку
Прізвище, ім'я, 

по батькові особи

-

Місце проживання

особи

-

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Усього 0,00

2) на користь юридичних осіб

-

Сума (грн.)

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

-- -

Код рядка

- -

9936,00

Цільове призначення 

платежу



777,60

21.12.2018

ФЛОУ АТ 

"Ощадбанк" 

поточний

3

Комунальне 

підприємство 

«Телестудія 

«Радехів»

32704103

80200, Львівська обл., 

Радехівський р-н.,     

м. Радехів, вул. 

Шептицького, буд. 2

Оплата за політичну 

рекламу на радіо згідно 

рахунку №80 від 

20.12.2018р., без ПДВ

пункт 1.2

підпункт 2
8096,00

пункт 1.2

підпункт 2
11760,00

21.12.2018

ФЛОУ АТ 

"Ощадбанк" 

поточний

2

Комунальне 

підприємство 

Телерадіокомпан

ія «Сокаль» 

Сокальської 

районної ради 

20846058

80000, Львівська обл., 

Сокальський район, м. 

Сокаль, площа Січових 

Стрільців, буд. 18

Оплата за трансляцію 

передвиборчої політагітації 

20.12-21.12.2018 на радіо 

ТРК «Сокаль»  згідно 

рахунку №1/20 від 

пункт 1.2

підпункт 2

Цільове призначення 

платежу Код рядка Сума (грн.)

21.12.2018

ФЛОУ АТ 

"Ощадбанк" 

поточний

1

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім 

«Високий замок»

13807781

79018, Львівська обл., м. 

Львів, вул. Героїв УПА, 

буд 65

Оплата за друк газети 

«Наша Галичина/спецвип 

згідно рахунку-фактури 

№ВЗ-0001452 від 

14.12.2018р., в т. ч. ПДВ 

1960,00 грн. 

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Вид рахунку

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Повне 

найменування

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

- - -

Усього 0,00

2) на користь юридичних осіб

- - - - - -

1) на користь фізичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

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.)

Виборчий фонд Радехівської районної організації політичної партії "Українська Галицька Партія"

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



29886,60

Усього 59067,40

пункт 1.2

підпункт 2
547,20

21.12.2018

ФЛОУ АТ 

"Ощадбанк" 

поточний

6

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Телерадіокомпа

нія «Галичина» 

36610255

79008, Львівська обл.,    

м. Львів, площа Соборна, 

буд. 12, кв. 5

Оплата за передвиборчу 

агітацію (інтерв’ю) та транс. 

роликів на радіо FM 

Галичина  згідно рахунку-

фактури № СФ 0000458 від 

21.12.2018р., в т. ч. ПДВ 

4981,10 грн. 

пункт 1.2

підпункт 2

Оплата за послуги з 

опублікування 

інформаційних матеріалів в 

газеті «Народна справа» 

№51 від 21.12.2018р. згідно 

рахунку №13 від 

17.12.2018р., без ПДВ

пункт 1.2

підпункт 2
8000,00

21.12.2018

ФЛОУ АТ 

"Ощадбанк" 

поточний

5

Комунальне 

підприємство 

Телерадіокомпан

ія «Сокаль» 

Сокальської 

районної ради 

20846058

80000, Львівська обл., 

Сокальський район, м. 

Сокаль, площа Січових 

Стрільців, буд. 18

Оплата за трансляцію 

передвиборчої політагітації 

20.12-21.12.2018р. на радіо 

ТРК «Сокаль» згідно 

рахунку №2/20 від 

20.12.2018р., в т. ч. ПДВ 

91,20 грн.

21.12.2018

ФЛОУ АТ 

"Ощадбанк" 

поточний

4

Приватне 

підприємство 

«Медіа-центр 

«Народна 

справа»

2473903

80200, Львівська обл., 

Радехівський р-н.,     

м. Радехів, вул. 

Б.Хмельницького, буд. 22

*Заповнюється у разі проведення виборів.



0,00

0,00

- - - - -

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

- -

- - - - -

- - - --

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

- -

-

- - - - - -

Сума (грн.)

-

-

-

- -

Сума (грн.)

- -

-

- - - - -

- - --

-

-

- - - - -

2) на користь юридичних осіб

-

-

- -

--

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

- -

- - - -

-

-

-

-

Повне 

найменування

особи

-

-

-

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

-

-

- -

-

-

- - - - -

-

-

-

-

-

-

Цільове призначення 

платежу Код рядка

- -

-

Загальна сума

-

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

--

-

-

-

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

Усього

- - - -

- - - - -

- - -

- - - - - -

-

- -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

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

0,00



-

-

Загальна сума

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

- -

0,00

Номер розрахункового 

документа

-

-

-

-

-

-

Номер розрахункового 

документа
Сума (грн.)

- - -

Повне 

найменування

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

0,00

- - - -

Загальна сума

- - -

2) на користь юридичних осіб

-

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

-

-- -

-

-

- - -

-

- -

- - -- - -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

-

Код рядка

--

Цільове призначення 

платежу

-

- --- -

-

- - - -

- -

-

- - -

- -

- - -

-

- -

- -

- -- -

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*:

Розмір (грн.)

1) на користь фізичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу

Прізвище, ім'я, 

по батькові  

особи

-

-

-

- -

-



Заробітна 

плата
30.11.2018 10706,50 - -

Васильченко Галина 

Іванівна

заробітна 

плата
30.04.2018 48510,97 - - Щурко Іван Петрович

Місце 

проживання

особи

РНОКПП або серія та номер 

паспорта з відміткою

Сума (вартість) 

на кінець 

звітного періоду, 

грн

Вид 

фінансових 

зобов'язань

Дата 

виникнення

Сума 

(вартість), 

грн

Дата припинення
Сума (вартість), 

грн

Прізвище, ім'я, по 

батькові  особи

1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:

м. Львів 48510,97

заробітна 

плата
30.04.2018 29754,06 30.09.2018 -

Кузько Мар'яна 

Михайлівна
м. Львів

заробітна 

плата
30.04.2018 27496,61 30.11.2018 -

Ложкіна Марина 

Миколаївна

29754,06

Хмельницька 

обл., 

Шепетівський р-

н.

27496,61

17.08.2018 1730,00 - -

Друк постерів 

та оренда 

щитів

ФОП Майсак Назар 

Олександрович

Львівська обл.,              

м. Борислав
1730,00

10706,50

1) на користь фізичної особи

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

750,00

Львівська обл., 

Пустомитівський 

р-н.

за ліцензію на 

право 

використання 

КП"Арт-Звіт 

Лайт" 

протягом 1 

року юр.осіб 

16.03.2018 750,00 - -
ФОП Масюк Володимир 

Романович
м. Львів



Львівська обл., 

Яворівський р-н, 

м.Новояворівськ

3000,00

 м. Київ 9100,00

Розміщення 

реклами
30.10.2018 3000,00 - -

ФОП Пекар Володимир 

Васильович

За комплект 

техніки
18.10.2018 9100,00 - -

ФОП Мястківський Тарас 

Ярославович

Розміщення 

інформаційних 

матеріалів

05.10.2018 8000,00 - -
ФОП Кульчицька-Волчко 

Марія Василівна

2) на користь юридичної особи

Дата припинення
Сума (вартість), 

грн.

143248,14

Сума (вартість) 

на кінець 

звітного періоду, 

грн

Повне найменування 

особи

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за 

ЄДРПОУ

Дата 

виникнення

Сума 

(вартість), 

грн

30.04.2018

Місцезнаходженн

я  особи

Вид 

фінансових 

зобов'язань

09801546
79008, м.Львів, вул. 

Сербська, 1
3252,59

2170,21 - -
Ук у Франківському р-ні 

м.Львова 11011000

Загальна сума (вартість), грн

37965138

79041, м. Львів, 

вул. 

Кондукторська, 

16

2170,21

військовий 

збір із 

заробітної 

плати 

Оренда 

рекламних 

площин

Публічне Акціонерне 

Товариство Акціонерно -

комерційний Банк "Львів"

01.10.2018 4200,00 -

послуги 

розрахункового 

обслуговування

17.09.2015 3252,59 - -

-
ФОП Кадикало Олег 

Михайлович

 Львівська обл., 

Мостиський р-н.
4200,00

 Львівська обл., 

Кам'янка-Бузький 

р-н.

8000,00



02473889

81000, Львівська 

обл., м. Яворів, вул. 

ЛЬВІВСЬКА, 22

2172,00

8993,75 - -
Редакція газети "Народна 

справа"
02473903

80200, Львівська 

обл., м. Радехів, 

вул. 

Б.ХМЕЛЬНИЦЬКО

ГО, 22

8993,75

за публікацію 

інформ.матеріа

лів

05.03.2018 2172,00 - -
КП "Редакція часопису 

"Яворівщина"

2220,00

за публікацію 

інформац.матер

іалів

05.03.2018 1720,00 - -
Редакція газети "Життя і 

слово"
02474050

80400, Львівська 

обл., м.Кам'янка-

Бузька, вул. 

ШЕВЧЕНКА, 1

1720,00

за публікацію 

інформ.матеріа

лів

05.03.2018

32477471

81000, Львівська 

обл., м. Яворів, вул. 

ЛЬВІВСЬКА, 25

1458,00

за публікацію 

рекламних 

матеріалів в 

газеті

06.03.2018 2220,00 - -

за публікацію 

інформац.матер

іалів у виданні 

05.03.2018 1458,00 - - КПРГ "Яворівський голос"

КП "Редакція газети "Наш 

край"
02473917

81300, Львівська 

обл., м. Мостиська, 

вул. 

БУДЗИНОВСЬКОГ

О, 4

податок з 

доходів 

фізичних осіб 

у вигляді 

заробітої 

плати

30.04.2018 26042,56 - -
Ук у Франківському р-ні 

м.Львова 11010100
37965138

79044, м.Львів, 

вул. 

КОНОТОПСЬКА

, 6/8

єдиний внесок 

із заробітної 

плати 

30.04.2018 31829,80 - -

Залізничне ОДПІ 

(Франківське відділення) 

м.Львова

39508247

79003, місто 

Львів, вул. 

СТРИЙСЬКА, 35

31829,80

26042,56

81652, Львівська 

обл., м. Новий 

Розділ, вул. 

Грушевського, 37

за друк 

матеріалів в 

газеті

25.01.2018 1880,00 - -
КП Редакція газети "Вісник 

Розділля"
20823592 1880,00



81400, Львівська 

обл., м. Самбір, 

вул. Мазепи , 8

600,00

20474912
04070, м. Київ, вул. 

Іллінська, буд. 8
600,00

Розміщення 

рекламних 

матеріалів

27.11.2018 600,00 - -
Редакція Самбірського 

радіомовлення "Поступ"
20781809

Послуги 

страхування
29.10.2018 600,00 - - АТ "СК "АХА Страхування"

1438,32

Оренда 

приміщення
01.10.2018 1306,82 - - УК у м.Борислав / 22080401 37942974

Львівська обл., м. 

Борислав, вул. 

Івасюка, буд. 12

1306,82

Оренда 

приміщення
01.10.2018 1438,22 - -

Бориславський міський 

Палац культури
25261121

Львівська обл., м. 

Борислав, вул. 

Д.Галицького, 34

38502244

81053, Львівська 

обл.,  

м.Новояворівськ, 

вул. Січових 

Стрільців, буд. 16

4539,00Друк постерів 21.08.2018 4539,00 - -

Товариство з обмеженою 

відповідальнітю "Пропет 

Прінт"

02473961

81700, Львівська 

обл., м.Жидачів, 

вул.Чайковського, 

1

12920,00

за публікацію 

інформ.матеріа

лів в народному 

часописі

06.03.2018 12920,00 - -
Народний часопис "Новий 

час"

- - ТзОВ "АРТ-МАСТЕР"356,00 30404750

03035, м.Київ, 

вул. СУРИКОВА, 

3А

356,00за ЕЦП 16.03.2018

Розміщення 

інформаційних 

матеріалів 

13.08.2018 975,00 - - 975,00

Товариство з обмеженою 

відповідальністю"Наша 

українська справа"

38846690
80700, м. Золочів, 

вул. Героїв УПА,8

79000, м. Львів, пр. 

Крива липа, 6  
26757,20

13807781

Переведення 

частини 

зібраних 

членських 

внесків

16.09.2015 26757,20 - -

Полiтична партiя 

"Українська Галицька 

Партія"

39481037

За рекламу 21.02.2018 10930,00 - -

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

“Видавничий дім 

“Високий Замок”

79018, м. Львів, 

вул. Героїв УПА, 

65

10930,00



79008, Львівська 

обл.,       м. Львів, 

площа Соборна, 

буд. 12, кв. 5

29886,60

2473903

80200, Львівська 

обл., Радехівський 

р-н., м. Радехів, 

вул. Б. 

Хмельницького, 22

8000,00

Розміщення 

передвиборчої 

агітації

04.12.2018 29886,60 21.12.2018 29886,60

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Телерадіокомпанія 

«Галичина» 

36610255

Розміщення 

інформаційних 

матеріалів

17.12.2018 8000,00 21.12.2018 8000,00

Приватне підприємство 

«Медіа-центр «Народна 

справа»

1324,80

Розміщення 

політичної 

реклами

17.12.2018 8096,00 21.12.2018 8096,00
Комунальне підприємство 

«Телестудія «Радехів»
32704103

80200, Львівська 

обл., Радехівський 

р-н.,  м. Радехів, 

вул. Шептицького, 

2

8096,00

79018, Львівська 

обл., м. Львів, вул. 

Героїв УПА, буд 65

11760,00

Трансляція 

передвиборчої 

політагітації

19.12.2018 1324,80 21.12.2018 1324,80

Комунальне підприємство 

Телерадіокомпанія «Сокаль» 

Сокальської районної ради 

20846058

80000, Львівська 

обл.,  м. Сокаль, 

площа Січових 

Стрільців, буд. 18

13807781

79018, Львівська 

обл., м. Львів, вул. 

Героїв УПА, буд 65

19236,00

Друк газети 14.12.2018 11760,00 21.12.2018 11760,00

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім «Високий 

замок»

13807781

Друк газети 06.12.2018 19236,00 21.12.2018 19236,00

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Видавничий дім «Високий 

замок»

1920,00

Розміщення 

інформаційних 

матеріалів

03.12.2018 16058,00 - -

Приватне підприємство 

"Медіа-центр "Народна 

справа"

02473903

80200, Львівська 

обл., Радехівський 

р-н.,   м. Радехів, 

вул.Б. 

Хмельницького22

16058,00

Розміщення 

інформаційних 

матеріалів

30.11.2018 1920,00 - -
Комунальне підприємство 

"Телестудія "Радехів"
32704103

80200, Львівська 

обл., Радехівський 

р-н., м. Радехів, 

вул.Шептицького, 

буд.2

Загальна сума (вартість), грн 238442,65




