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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 "__05 _" до "__15_" _жовтня_ 2020_ року 

_____ Перші місцеві вибори депутатів Львівської міської ради, 25 жовтня 2020 року_____
(назва та дата проведення місцевих виборів) 

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

_                    Акціонерний банк «Південний», код банку 328209                 ,      
 р/р UA423282090000026422000000023                  _ 

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

Територіальний виборчий округ № 1-6  
1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду

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

06.10.2020 1 210000,00 
12.10.2020 2 99000,00 
15.10.2020 3 130009,90 
Усього 439009,90 

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) 

2.3.1
.1 

06.10.2020 1 Комунальне 
підприємство 
«Телерадіоко

мпанія 
«Перший 
Західний» 

31074340 +;1211; Оплата за 
ефірний час для 
транс.матеріалів 
передвиб.агіт.згід. 
рахунку №139 від 
06.10.2020р., 
зг.договору №168 
від 05.10.2020р., в 
т.ч. ПДВ 20% 
8000.00 грн. 

48000,00 

2.4 07.10.2020 2 ФОП Коваль 
Ростислав 

Мирославови
ч 

 +;1400; Оплата за 
послуги рекл. У 
мережі інтернет та 
соц.мережах 
згідно рахунку 
№СФ-0000022 від 
05.10.20, без ПДВ 

40000,00 

2.2.1 08.10.2020 3 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

«Респектр» 

37741511 +;1110; Оплата за 
банери згідно 
рахунку № СФ-
0890 від 08.10.20, 
в т.ч. ПДВ 20% 
3764.22 грн. 

22585,30 

2.3.1
.2 

09.10.2020 8 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

«Телерадіоко
мпанія 

«Класик 
радіо» 

35946731 +;1212; Оплата за 
розміщ. Матер. 
Передвиб. агіт.на 
каналі радіомовл. 
«РадіоРокс-
Україна» зг.рах.-
факт.№СФ-
0000037 від 
09.10.2020р.,в т.ч. 
ПДВ  313.60 

1881,60 

2.3.1
.2 

09.10.2020 5 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

«Телерадіоко
мпанія 

«Шансон» 

24085596 +;1212; Опдата за 
розміщ.політ.рекл
ами в ефірі радіо 
згідно рахунку 
№1-П від 09.10.20, 
зг.договору №24-
П від 09.10.20, в 
т.ч. ПДВ 373.33  

2240,00 

2.3.1
.2 

09.10.2020 7 Дочірнє 
підприємство 

«Новий 
обрій» 

37470683 +;1212;Оплата за 
розміщ.матеріалів 
передвиб.агітації в 
ефірі радіо згід. 
рахунку №83 від 
09.10.2020, зг.дог. 
№09/10-20/04 від 
09.10.20, в т. ч. 
ПДВ  373.33 грн. 

2240,00 
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2.3.1
.2 

09.10.2020 10 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

«Телерадіоко
мпанія «Радіо 

Кохання» 

31451403 
 

+;1212; Оплата за 
розміщ. Матер 
передвиб. агіт.на 
каналі 
радіомовлення 
«Мелодія ФМ» 
згідно рахунку-
фактури 
№СФ0000270 від 
09.10.2020р., в т. 
ч. ПДВ 20% 
448.00 грн. 

2688,00 

2.3.1
.2 

09.10.2020 9 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

«Телерадіоко
мпанія 
«МАН» 

31658444 +;1212; Оплата за 
розміщ.політ.агіта
ції на «Кіss FM» 
м.Львів згідно 
рахунку-фактури 
№СФ-0000030 від 
09.10.2020р., в т. 
ч. ПДВ 20% 
448.00 грн. 

2688,00 

2.3.1
.2 

09.10.2020 12 Приватне 
акціонерне 
товариство 

«Наше радіо» 

23530551 
 

+;1212;Оплата за 
розміщ.матер.пере
двиб. агітації на 
каналі радіомов. 
«Наше радіо» 
зг.рах.№175 від 
09.10.2020,зг.дог.
№09-10-20-02/5 
від 09.10.20,в т.ч. 
ПДВ 896,00 грн. 

5376,00 

2.3.1
.2 

09.10.2020 13 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

«Телерадіоко
мпанія 
«Медіа 
маркет» 

31306998 
 

+;1212;Оплата за 
розміщ.матер.пере
двиб.агітації на 
каналі радіомов. 
ХІТ ФМ, зг.рпх.-
факт.№СФ-
0000387 від 
09.10.2020р., в т.ч. 
ПДВ 20% 1344.00  

8064,00 

2.3.1
.2 

09.10.2020 6 Приватне 
акціонерне 
товариство 

«Радіокомпан
ія «ГАЛА» 

20023766 
 

+;1212; Оплата за 
рекл. Послуги на 
укр. Радіо Країна 
ФМ у Львові зг. 
рахунку №СФ-
1070 від 
09.10.2020, згід. 
Договору №ДГ-26 
від 09.10.2020, в т. 
ч. ПДВ 20% 
1344.00 

8064,00 

2.3.1
.2 

09.10.2020 11 Приватне 
акціонерне 
товариство 

«Телерадіоко
мпанія Люкс» 

20765851 
 

+;1212; Оплата за 
надання послуг з 
розміщ.мат.передв
иб.агіт.в ефірі 
«Люкс ФМ» 
зг.рах.-фактури 

9649,92 
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№ЛВ687 від 
09.10.2020р., в т. 
ч. ПДВ 20% 
1608.32 грн. 

2.3.1
.2 

09.10.2020 14 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

«Телерадіоко
мпанія 

«Радіо-Ера» 

30019068 
 

+;1212;Оплата за 
розміщ.матер.пере
двиб.агіт.на каналі 
«Радіо НВ» 
зід.№247 від 
09.10.2020р., зг. 
договору №238/20 
від 09.10.2020р., в 
т. ч. ПДВ 20% 
1881.60 грн. 

11289,60 
 

2.5.4 09.10.2020 4 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю «Аврора 
Адвертайзінг

» 

38893253 
 

+;1350; Оплата за 
оренду рекламних 
площин згідно 
рахунку №395 від 
07.10.2020р., зг. 
договору №01-10-
20/07 від 
01.10.20р., в т. ч. 
ПДВ 20% 7500.00  

45000,00 

2.2.4 12.10.2020 15 ФОП Хлист 
Максим 

Вікторович 

 +;1140;Оплата за 
магніти згідно 
рахунку №1246 
від 09.10.2020р., 
Без ПДВ 

4875,75 

2.4 12.10.2020 16 ФОП Коваль 
Ростислав 

Мирославови
ч 

 +;1400; Оплата за 
послуги рекл. У 
мережі інтернет та 
соц. Мережах 
згідно рахунку 
№СФ-0000022 від 
05.10.2020р., 
зг.дог.№К-5/10/20 
від 01.10.2020р., 
без ПДВ 

20000,00 

2.2.1 13.10.2020 17 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

«Кольорове 
небо» 

23269839 
 

+;1110;Оплата за 
флаєри згідно 
рахунку-фактури 
№ СФ-0000164 від 
12.10.2020р.,  в т. 
ч. ПДВ 20% 
421.60 грн. 

2529,60 

2.5.4 13.10.2020 18 Приватне 
підприємство  

«Гарант» 

31248287 
 

+;1350;Оплата за 
послуги по 
розміщ. Рекл. На 
рекламоносіях і 
вигот. Рекл-носія 
зг. рахунку №01-
10-20-87 від 
01.10.2020, 
зг.угоди №01-10-
20-53 від 
01.10.20,Без ПДВ 

21600,00 
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2.5.4 13.10.2020 19 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю «Аврора 
Адвертайзінг

» 

38893253 +;1350; Оплата за 
оренду рекламних 
площин згідно 
рахунку №395 від 
07.10.2020р., 
зг.договору №01-
10-20/07 від 
01.10.20р., в т. ч. 
ПДВ 20% 7500.00 
грн. 

45000,00 

2.5.4 15.10.2020 20 Приватне 
підприємство 

"Артком" 

32711215 +;1350; Оплата за 
розміщення зовн. 
реклами згідно 
рахунку-фактури 
№ СФ-0000041 від 
09.10.2020, 
зг.дог.№ДГ-09/10 
від 09.10.20р., в т. 
ч. ПДВ 20% 
7130.77 грн. 

42784,63 

Усього 346556,40 

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

 

Дата  
оплати послуг 

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

07.10.2020 82639954 Акціонерний банк 
«Південний»            

20953647 100,00 

07.10.2020 82639956 Акціонерний банк 
«Південний»            

20953647 100,00 

Усього 200,00 

6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів
(код статті 3) 

Дата повернення 
коштів 

Номер розрахунко-
вого 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 

7. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,
перерахованих виконавцям 

Дата повер-
нення 

коштів 

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 
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