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Додаток 2 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок 

виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання 
(форми № 1) 

 

___        проміжний     ____ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "_01_" до "_15_" _жовтня_ 20_20_ року 

_____ Чергові вибори депутатів Львівської обласної ради, 25 жовтня 2020 року_____
(назва та дата проведення місцевих виборів) 

_Львівська обласна організація політичної партії «Українська Галицька Партія»_ 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

_                    Акціонерний банк «Південний», код банку 328209                 ,       
 р/р UA523282090000026428000000027                  _ 

(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку) 

Територіальний виборчий округ № 1-9  
1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду

(код статті 1.1) 
Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

05.10.2020 1 60000,00 
06.10.2020 2 250000,00 
13.10.2020 3 60000,00 
13.10.2020 4 70000,00 
13.10.2020 5 1500,00 
15.10.2020 6 200000,00 
Усього 641500,00 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій за укладеними договорами
(код статті 1.2) 

Дата 
надходження 

штрафних 
санкцій 

Номер  
розрахунко-

вого 
документа 

Виконавець 
(повне 

найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити договору 
(дата укладання, номер 

та предмет договору) 

Призначення 
платежу Сума (грн) 

- - - - - - 0,00 
- - - - - - 0,00 
- - - - - - 0,00 
Усього 0,00 

3. Відомості про помилкові надходження коштів
(код статті 1.3) 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я  

(усі власні імена), по батькові 
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП 
фізичної особи – підприємця) Сума (грн) 

- - - - 0,00 
- - - - 0,00 
- - - - 0,00 

Усього 0,00 
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4. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду  
(код статті 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.4, 2.5.1, 

2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.6) 

Код 
статті Дата платежу 

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач (повне 
найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові фізичної 
особи – підприємця) 

Код отримувача  
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 
Призначення платежу Сума (грн) 

2.5.4 06.10.2020 1 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю "Аврора 

Адвертайзінг" 

38893253 +;1350; Оплата за 
оренду рекл. 
площин з 01.10 по 
23.10.20 згідно 
рах.№376 від 
02.10.2020, зг. дог. 
№01-10-20/04 від 
01.10.2020, в т.ч. 
ПДВ - 9815,00грн. 

58890,00 

2.4 06.10.2020 3 ФОП Коваль 
Ростислав 

Мирославови
ч 

 +;1400;Оплата за 
послуги рекл. у 
мережі інтернет і 
соц. мережах 
згідно рахунку 
№СФ-0000019 від 
01.10.2020р., зг. 
дог. №К-2/10/20 
від 01.10.2020р., 
без ПДВ 

20000,00 

2.2.1 06.10.2020 4 Приватне 
підприємство 

«Лата» 

23889527 +;1110;Оплата за 
друк поліграф. 
продукції згідно 
рах №Л-00-001128 
від 05.10.2020р., в 
т.ч. ПДВ 20% 
832.00 грн. 

4992,00 

2.3.2 07.10.2020 5 Приватне 
підприємство 

«Редакція 
газети "Голос 

з-над Бугу" 

02473872 +;1220; Оплата за 
розміщ інформац. 
матеріалу згідно 
рахунку №244 від 
06.10.2020р., зг. 
договору №01/10 
від 01.10.2020р., 
без ПДВ 

5382,00 
 

2.2.1 07.10.2020 6 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю «Формат 

–Захід» 

34462135 +;1110; Оплата за 
друк постерів 
згідно рахунку 
№1671 від 
06.10.2020р., в т.ч. 
ПДВ - 1305,00грн. 

7830,00 

2.3.2 07.10.2020 7 Приватне 
підприємство 

"Редакція 
часопису 

"Яворівщина" 

02473889 +;1220;Оплата за 
публікацію 
інформ матеріалів 
в часописі 
"Яворівщина" 
08.10.2020 зг. рах. 
№102 від 07.10 
2020, зг. договору 
№05/10/20 від 
05.10.20р. 

19525,00 
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2.2.1 08.10.2020 8 ФОП 
Походжай 

Микола 
Миколайович 

 +;1110; Оплата за 
друк буклетів 
згідно рахунку 
№559 від 
07.10.2020р., без 
ПДВ 

500,00 

2.5.2 08.10.2020 9 Благодійний 
фонд «Сід 

Форум 
Україна» 

37853749 +;1340;Оплата за 
тимчас. корист. 
івент-простором 
згідно рахунку 
№311 від 
06.10.2020р., 
згідно договору № 
О-львів-009 від 
06.10.2020р., в т.ч. 
ПДВ - 500,00 грн. 

3000,00 

2.5.4 08.10.2020 10 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю "Аврора 

Адвертайзінг" 

38893253 +;1350; Оплата за 
оренду арок 
згідно рахунку 
№373 від 
02.10.2020р., згід. 
договору № 01-10-
20/04 від 
01.10.2020р., в т.ч. 
ПДВ - 2700,00грн. 

16200,00 

2.2.1 09.10.2020 16 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю "Пропет 

Прінт" 

38502244 +;1110;Оплата за 
друк 
поліграфічної 
продукції 
(банерів) згідно 
рахунку-фактури 
№ СФ-0000447 від 
09.10.2020р., в т. 
ч. ПДВ 20% 
550.00 грн. 

3300,00 

2.3.1
.2 

09.10.2020 13 Приватне 
підприємство 
Радіокомпані

я "Карітас-
Едегем" 

25237097 +;1212; Оплата за 
політ. агітацію в 
ефірі" НЕОРАДІО 
100,5 FM" згідно 
рахунку-фактури 
№CФ-0000059 від 
09.10.2020р., без 
ПДВ 

6880,00 
 

2.2.1 09.10.2020 14 ФОП Пик 
Ігор 

Тарасович 

 +;1110; Оплата за 
друк банерів 
згідно рахунку 
№08/10/20 від 
08.10.2020р. 
згідно договору 
№08/10/20 від 
08.10.2020р., без 
ПДВ 

9300,00 

2.3.2 09.10.2020 17 Приватне 
підприємство 

"Редакція 
газети 

"Вісник 

20823592 +;1220; Опл. за 
розміщ. матер. 
передвиб. агітац. у 
газеті "Вісник 
Розділля" згідно 

10469,25 
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Розділля" рахунку -фактури 
№243 від 
08.10.2020р., без 
ПДВ 

2.3.1
.2 

09.10.2020 12 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю "УНА-1" 

42724676 +;1212; Оплата за 
політ.рекл. в ефірі 
радіо УНА згідно 
рахунку №4 від 
08.10.2020р., без 
ПДВ 

10800,00 

2.3.1
.2 

09.10.2020 11 Районна 
комунальна 

Телерадіоком
панія "Броди" 

22338509 +;1212;Оплата за 
послуги в ефірі 
FM-радіо згідно 
рахунку №35 від 
06.10.2020р., без 
ПДВ 

13800,00 

2.5.4 09.10.2020 19 ФОП 
Назаренко 

Марія 
Олександрівн

а 

 +;1350; Оплата за 
послуги 
проведення 
реклам. камп.з 
розміщ. рекл. на 
рекл. носіях згідно 
рахунку 
№01/10/2020-4 від 
04.10.2020р., без 
ПДВ 

30000,00 

2.5.4 09.10.2020 15 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю "Аврора 

Адвертайзінг" 

38893253 +;1350; Оплата за 
оренду арок 
згідно рахунку 
№372 від 
02.10.2020р., згід. 
договору № 01-10-
20/04 від 
01.10.2020р., в т.ч. 
ПДВ -5400,00 грн. 

32400,00 

2.5.4 09.10.2020 18 Приватне 
підприємство 

"Гарант" 

31248287 +;1350;Оплата за 
послуги по 
розміщенню рекл. 
на рекл. 
конструкціях 
згідно рах.№01-
10-20-52 від 
01.10.2020р.зг.дог.
№01-10-20-14 від 
01.10.2020р., Без 
ПДВ 

50000,00 

2.3.1
.2 

12.10.2020 20 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

«Телерадіоко
мпанія 

Золочів» 

41756712 +;1212; Оплата за 
послуги з 
розміщення/транс
ляції реклам. 
матер. в ефірі 
"Золочів ФМ" зг. 
рахунку №31 від 
12.10.2020р., 
дог.№12102020-04 
від 12.10.2020р., 
без ПДВ 

5050,00 
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2.5.2 13.10.2020 22 Комунальна 
установа 
«Міський 
будинок 
культури 

«Молодість» 

35283105 +;1340; Оплата за 
разову оренду 
згідно угоди №11 
від 13.10.2020р., 
зг. рахунку №215 
від 13.10.2020р., 
без ПДВ 

95,00 

2.3.1
.2 

13.10.2020 3 Комунальне 
підприємство 
Телерадіоком

панія 
«Сокаль» 

Сокальської 
районної ради 

20846058 +;1212;Оплата за 
розміщен. і 
виготовлен. 
матеріалів 
передвиборчої 
агітації згідно 
рахунку №1 від 
12.10.2020р., в т.ч. 
ПДВ 20% 413.33 
грн. 

2480,00 

2.2.1 13.10.2020 24 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю «Експрес 
Медіа Друк» 

38380732 +;1110;Оплата за 
друк інформ. 
вісника (газети) 
згідно рахунку 
№МД-0001428 від 
13.10.2020р.,  в т. 
ч. ПДВ 20% 
625.00 грн. 

3750,00 

2.2.1 13.10.2020 2 Приватне 
підприємство 

«Лата» 

23889527 +;1110;Оплата за 
друк поліграф. 
продукції 
(буклетів) згідно 
рахунку №Л-00-
001157 від 
12.10.2020р., в т.ч. 
ПДВ 20% 825.00 
грн. 

4950,00 

2.3.2 13.10.2020 23 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

"Народний 
часопис 

"Новий час" 

02473961 +;1220; Оплата за 
публікацію агіт. 
матер у№40 
згідно рахунку 
№164 від 
13.10.2020р., без 
ПДВ 

5000,00 

2.3.1
.2 

13.10.2020 1 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

«Телерадіоко
мпанія 

Золочів» 

41756712 +;1212;Оплата за 
послуги з 
розміщення/транс
ляції інформац. 
матеріалів в ефірі 
"Золочів ФМ" зг. 
рах.-факт. №32 від 
12.10.2020а., без 
ПДВ 

7250,00 

2.2.4 13.10.2020 4 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

"Респектр" 

37741511 +;1140;Оплата за 
банери згідно 
рахунку-фактури 
№СФ-0895 від 
02.10.2020р., в т.ч. 
ПДВ 20% 5575,47 
грн. 

33452,81 
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2.2.1 13.10.2020 21 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю «Експрес 
Медіа Друк» 

38380732 +;1110;Оплата за 
друк інформ. 
вісника (газети) 
згідно рахунку 
№МД-0001428 від 
13.10.2020р.,  в т. 
ч. ПДВ 20% 
12500.00 грн. 

75000,00 

2.5.4 15.10.2020 23 ФОП 
Панькевич 

Руслана 
Петрівна 

 +;1350;Оплата за 
реклам. кампанію 
з 01.10.2020р. по 
23.10.2020р. 
згідно рахунку-
фактури № 0103 
від 05.10.2020р., 
без ПДВ 

1000,00 

2.5.4 15.10.2020 24 Ільчук 
Володимир 

Олександрови
ч 

 +;1350;Оплата за 
розміщ. політ. 
реклами на носії 
зовнішньої 
реклами згідно 
рахунку-фактури 
№10 від 
12.10.2020р., без 
ПДВ 

3000,00 

2.2.2 15.10.2020 31 ФОП Кір'янов 
Сергій 

Олександрови
ч 

 +;1120;Оплата за 
фотозйомку, 
відеозйомку та 
монтування відео 
згідно рах.-факт. 
№0000005 від 
12.10.2020р., без 
ПДВ 

3000,00 

2.5.4 15.10.2020 33 ФОП Макітра 
Володимир 
Антонович 

 +;1350;Оплата за 
зовнішню рекламу 
на сітілайтах 
(політична 
реклама) згідно 
рахунку №110 від 
12.10.2020р., без 
ПДВ 

3000,00 

2.3.2 15.10.2020 27 Приватне 
підприємство 

"Редакція 
газети 

"Вісник 
Розділля" 

20823592 +;1220; Опл.за 
розміщ. 
матер.передвиб. 
агітац. у газеті 
"Вісник Розділля" 
згідно рахунку -
фактури №245 від 
15.10.2020р., без 
ПДВ 

3617,86 

2.2.1 15.10.2020 35 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

"Галицька 
Видавнича 

Спілка" 

22334084 +;1110;Оплата за 
листівки згідно 
рахунку-фактури 
№ РФ-10/28 від 
15.10.2020р., в т.ч. 
ПДВ 20% 625.00 
грн. 

3750,00 
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2.3.1
.2 

15.10.2020 32 Редакція 
Буського 

районного 
радіомовленн

я 

22380606 +;1212;Оплата за 
виготовлення 
аудіоролика 
згідно рахунку 
№12 від 
12.10.2020р, без 
ПДВ 

3925,00 

2.3.2 15.10.2020 29 Приватне 
підприємство 
"Медіа-центр 

"Народна 
справа" 

02473903 +;1220;Оплата за 
опублікування 
агітац. матеріалів 
в газеті №42 
згідно рахунку № 
123 від 
13.10.2020р., без 
ПДВ 

4597,74 

2.2.1 15.10.2020 25 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

"Видавничий 
Дім "Молода 

Галичина" 

32148930 +;1110;Оплата за 
друк газети "Наша 
Галичина" зігдно 
рахунку-фактури 
№СФ-0001062 від 
15.10.2020р., в тч. 
ПДВ 20% 781.00 
грн. 

4686,00 

2.3.1
.2 

15.10.2020 28 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

"Телерадіоко
мпанія "ТРТ" 

32703543 +;1212;Оплата 
ефірного часу на 
радіостанції "Твоє 
Радіо" згідно 
рахунку №85 від 
13.10.2020р, без 
ПДВ 

6500,00 

2.2.1 15.10.2020 26 СО 
"Львівенергок

омунікація" 
ПрАТ"Львіво

бленерго» 

42326985 +;1110:Оплата за 
послуги 
виготовлення 
флаєрів згідно 
рахунку-фактури 
№СФ-0000004 від 
13.10.2020р, в т.ч. 
ПДВ 20% 1383.20 
грн. 

8299,20 

2.5.4 15.10.2020 30 Приватне 
підприємство 
"Західсофтсер

віс" 

34307156 +;1350;Оплата за 
оренду площин 
3х6 в жовтні 
2020р. згідно 
рахунку №33 від 
01.10.2020р., 
згідно договору 
№01/10 від 
01.10.2020р., в т.ч. 
ПДВ 20% 2250.00 
грн. 

13500,00 

2.2.1 15.10.2020 34 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

"Егопринт" 

40548686 +;1110;Оплата за 
церковні 
календарі згідно 
рахунку № 1936 
від 05.10.2020р., в 
т.ч. ПДВ 20% 
8332.00 грн. 

49992,00 
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2.2.1 15.10.2020 38 ФОП Чміль 
Святослав 
Львович 

+;1110; Оплата за 
друк вкладки в 
газету згідно 
рахунку №64 від 
15.10.2020р., 
зг.дог.№37 від 
15.10.2020р., без 
ПДВ 

19200,00 

2.5.4 15.10.2020 37 ФОП 
Назаренко 

Марія 
Олександрівн

а 

+;1350; Оплата за 
послуги 
проведення 
рекланм. камп. з 
розміщ.  рекл. на 
рекл. носіях згідно 
рахунку 
№01/10/2020-4 від 
04.10.2020р., без 
ПДВ 

25000,00 

2.5.4 15.10.2020 36 Приватне 
підприємство 

"Артком" 

32711215 +;1350; Оплата за 
розміщення 
зовнішньої 
реклами згідно 
рахунку-фактури 
№ СФ-0000040 від 
01.10.2020р.,зг.дог
овору №ДГ-01/10 
від 01.10.20р, 
ПДВ 20% 7500.00 
грн. 

45000,00 

Усього 638363,86 

5. Відомості про оплату банківських послуг
(код статті 2.7) 

 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

06.10.2020 82320243 Акціонерний банк 
«Південний»            

(м. Одеса» 

20953647 100,00 

06.10.2020 82320246 Акціонерний банк 
«Південний»            

(м. Одеса» 

20953647 100,00 

Усього 200,00 




	4. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду
	(код статті 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.4, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.6)
	5. Відомості про оплату банківських послуг
	(код статті 2.7)
	6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів
	7. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,  перерахованих виконавцям
	9. Відомості про перерахування залишку коштів з поточного рахунку  на накопичувальний рахунок виборчого фонду



