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Додаток 4 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 

РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації 

політичної партії 

(форми № 2) 

____        остаточний     ____ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "_05_" до "_25_" _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 _ 
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку) 

______                       р/р UA103282090000026423990065791 ______ 

15. Відомості про надходження власних коштів місцевої організації політичної

партії 

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

06.10.2020 14 210000,00 

15.10.2020 15 130000,00 

16.10.2020 16 80000,00 

20.10.2020 17 50000,00 

20.10.2020 18 45000,00 

21.10.2020 19 30000,00 

22.10.2020 20 70000,00 

22.10.2020 21 20027,91 

23.10.2020 22 19000,00 

Усього 654027,91 

2. Відомості про надходження внесків кандидатів, включених до виборчого списку

кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії 

(код статті 1.2) 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові 

(за наявності) кандидата 

Сума  

(грн) 

- - - 0,00 

- - - 0,00 

- - - 0,00 

Усього 0,00 

3. Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб

(код статті 1.3) 
Дата 

надходження 

внеску 

Номер розрахункового документа 
Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові 

(за наявності) фізичної особи 

Сума  

(грн) 

09.10.2020 ПН1464298З Левик Дмитро Мирославович 49504,95 

09.10.2020 ПН1464299З Вархолик Галина Володимирівна 49504,95 
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20.10.2020 ПН1471805З Крет Юліан Богданович 39603,90 

21.10.2020 @2PL445285 Савенко Андрiй Володимирович 29702,00 

Усього 168315,8 

4. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок

(код статті 1.4) 

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 

5. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам

(код статті 2.1.1, 2.1.2) 

Код статті 
Дата повернення 

внеску 
Номер розрахункового документа 

Прізвище, ім’я (усі власні імена),  

по батькові (за наявності)  отримувача 
Сума (грн) 

- - - - 0,00 

- - - - 0,00 

- - - - 0,00 

Усього 0,00 

6. Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного

місцевого бюджету  

(код статті 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4) 

Код статті 

Дата 

перерахування 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування юридичної особи/ 

прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) 

фізичної особи 

Код юридичної 

особи  

(за ЄДРПОУ) 

Сума (грн) 

- - - - - 0,00 

- - - - - 0,00 

- - - - - 0,00 

Усього 0,00 

7. Відомості про оплату банківських послуг

(код статті 2.3) 

Дата  

оплати послуг 

Номер розрахункового 

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

- - - - 0,00 

- - - - 0,00 

- - - - 0,00 

Усього 0,00 

8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів

(код статті 2.4) 

Дата  

повернення 

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 






