Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, до
якого подається Звіт
політичної партії (місцевої організації
політичної партії))

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства з питань
запобігання корупції
09 червня 2016 року № 3
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звітний

Звітний період 2019 року
(період, що уточнюється)

Уточнюючий

V

І квартал

ІI квартал
V

IIІ квартал

ІV квартал

Наростаючим підсумком на кінець року

Політична партія Черкаська обласна організація політичної партії "Українське об'єднання патріотівУКРОП"
___________________________________________________________________________________
(повна назва політичної партії згідно з реєстраційними документами)
1

Ідентифікаційний
код юридичної особи за ЄДРПОУ
Місцезнаходження Черкаська область, місто
Черкаси, вул.Десантников, будинок 10,
квартира 60.
(область, район, населений пункт, вулиця,
номери будинку, корпусу, кабінету/офіса,
квартири)

2

3

4

Фактичне місцезнаходження (у разі
невідповідності місцезнаходження) .Черкаська
область, місто Черкаси, вул.Десантників,будинок
10,квартира 60
(область, район, населений пункт, вулиця,
номери будинку, корпусу, кабінету/офіса,
квартири)

3

9

9

4
1

5
8

1
0

Телефон

8
0

1
0

_

Моб. телефон

068-742-52-71

Факс

_

E-mail

ch.party@ukrop.com.ua

Поштовий індекс

1

8

0

0

0

Телефон

_

Моб. телефон

_

Факс

_

E-mail

ch.party@ukrop.com.ua

Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок), номери
рахунків (рахунку): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ПРИВАТБАНК",ЄДРПОУ 14360570, МФО 354347, Рахунок № 26005051524627

Рішення про внесення політичної партії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань від 11.08.2015 року № 1 026 102 0000 015838

Загальна інформація про політичну партію
Міські організації

Районні
організації

Сільські,
селищні,
первинні
організації

1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

у Президенти України

_

_

_

_

_

у народні депутати
України

_

_

_

_

_

до органів місцевого
самоврядування, у
тому числі:

_

_

_

_

_

обласних

_

_

_

_

районних

_

_

_

_

_

міських

_

_

-

_

_

районних у містах, де
утворено районні у
місті ради

_

_

_

_

_

сільських та
селищних

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

народних депутатів
України

_

_

_

_

_

депутатів місцевих
рад

_

-

_

_

_

міських, селищних,
сільських голів,
старост

_

_

_

_

_

Кількість

Працівники складу
апарату, осіб
Підприємства,
установи, організації,
засновані та створені
для виконання
статутних завдань
Висунуто кандидатів
на останніх виборах
(чергових,
позачергових,
повторних
тощо),усього осіб,
у тому числі:

Обрано на останніх
виборах, усього осіб,
у тому числі:

Політична партія

Обласні
організації

_

Місцеві організації політичної партії,
які в установленому порядку набули статус юридичної особи
Ідентифікаційний
Найменування
код юридичної
місцевої організації особи за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Фактичне
місцезнаходження

Реквізити банків, в
яких відкриті
рахунки, та номери
рахунків

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

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

Перелік

Код рядка

Вартість, сума коштів на
кінець звітного періоду
(грн)

Майно, нематеріальні цінності, цінні папери, що
глава 1 розділу І
перебувають у власності, усього, у тому числі:

_

нерухоме майно, що перебуває у власності, усього

пункт 1.1

_

рухоме майно, що перебуває у власності, усього, у
тому числі:

пункт 1.2

_

транспортні засоби

підпункт 1

_

рухоме майно

підпункт 2

_

нематеріальні активи, що перебувають у власності,
усього

пункт 1.3

_

цінні папери, що перебувають у власності, усього

пункт 1.4

_

Майно, нематеріальні цінності, що перебувають на
глава 2 розділу І
праві користування, усього, у тому числі:
нерухоме майно, що перебуває на праві
користування, усього
рухоме майно, що перебуває на праві користування,
усього, у тому числі:

_

пункт 2.1

_

пункт 2.2

_

транспортні засоби

пункт 2.2.1

_

рухоме майно

пункт 2.2.2

_

пункт 2.3

_

глава 1 розділу II

_

на рахунках політичної партії

пункт 1.1

_

на рахунках виборчого фонду

пункт 1.2

_

на рахунку відшкодування витрат з фінансування
передвиборної агітації

пункт 1.3

_

на рахунку для отримання коштів з державного
бюджету на фінансування статутної діяльності

пункт 1.4

_

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

162780,00

нематеріальні активи, що перебувають на праві
користування, усього
Грошові кошти, усього у тому числі:

Отримано грошових коштів з державного бюджету,
усього, у тому числі:

членські внески

350,00

на рахунки політичної партії, усього, в тому числі:

пункт 1.1

162780,00

повернено коштів, усього, у тому числі:

пункти 1.2, 1.3

21540,00

грошових коштів власнику, усього

пункти 1.2, 1.3

21540,00

грошових коштів до державного бюджету, усього

пункти 1.2, 1.3

_

пункт 1.4

_

Повернено коштів, усього, у тому числі:

пункти 1.5, 1.6

_

грошових коштів власнику, усього

пункти 1.5, 1.6

_

грошових коштів до державного бюджету, усього

пункти 1.5, 1.6

_

на рахунок виборчого фонду, усього

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)

_
глава 2
розділу ІІІ

_

Повернено внесків нерухомим майном, усього, у
тому числі:

пункти 2.2, 2.3

_

власнику, усього
до державного бюджету

пункти 2.2, 2.3
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

_

Внески нерухомим майном, усього

до державного бюджету

пункти 3.5, 3.6

_

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

_

глава 5
розділу ІІІ

_

пункти 5.2, 5.3

_

пункти 5.2, 5.3

_

пункти 5.2, 5.3

_

глава 6
розділу ІІІ

2004,00

пункти 6.2, 6.3

_

пункти 6.2, 6.3
пункти 6.2, 6.3

_
_

розділ IV

162828,25

Внески нематеріальними активами, усього

Внески цінними паперами, усього
Повернено внесків цінними паперами, усього, у тому
числі:
власнику
до державного бюджету
Спонсорські внески, усього
Повернено спонсорських внесків, усього, у тому
числі:
власнику
до державного бюджету
Витрати на здійснення статутної діяльності, усього, у
тому числі:
заробітна плата
оренда приміщення (будинку, офіса, квартири)
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
капітальний ремонт
капітальні вкладення
сплачені податки та збори
повернення запозичених коштів
придбання нерухомого майна
придбання рухомого майна
придбання цінних паперів
придбання нематеріальних активів
утримання місцевих організацій партії, інших
зареєстрованих структурних підрозділів, усього, з
них
регіональні відділення
інші зареєстровані структурні підрозділи
витрачено з виборчих фондів
повернуто з виборчих фондів, з них
юридичним особам та фізичним особам −
підприємцям
фізичним особам
перераховано до державного бюджету з виборчих
фондів
заснування і утримання видавництв, інформаційних
агентств, поліграфічних підприємств, ЗМІ, освітніх
закладів

10884,66
126000,00
_
_
_
_
_
3572,20
_
_
831,39
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

публічні заходи

_

пропагандистська діяльність (інформаційна,
рекламна, видавнича, поліграфічна), у тому числі:

_

видавнича діяльність
розміщення зовнішньої політичної реклами
розміщення реклами на телебаченні
розміщення реклами на радіо
розміщення реклами у друкованих засобах масової
інформації
міжнародна діяльність
інші не заборонені законом витрати
перерахування штрафних санкцій за укладеними
договорами
Фінансові зобов’язання політичної партії, усього

_
_
_
_
_
_
21540,00
_
розділ V

-

І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії
Зведена таблиця майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець
відповідного звітного кварталу

Перелік

Код рядка

Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні
папери, що перебувають у власності, усього, у тому глава 1 розділу І
числі:
нерухоме майно, що перебуває у власності, усього, у
пункт 1.1
тому числі:
за кордоном
рухоме майно, що перебуває у власності, усього, у
пункт 1.2
тому числі:
за кордоном
транспортні засоби
підпункт 1
рухоме майно
підпункт 2
нематеріальні активи, що перебувають у власності,
пункт 1.3
всього, у тому числі:
за кордоном
цінні папери, що перебувають у власності, усього, у
пункт 1.4
тому числі
за кордоном
Відомості про майно, нематеріальні цінності, що
перебувають на праві користування, усього, у тому глава 2 розділу I
числі:
нерухоме майно, що перебуває на праві
пункт 2.1
користування, усього, у тому числі:
за кордоном
рухоме майно, що перебуває на праві користування,
пункт 2.2
усього, у тому числі:
за кордоном
транспортні засоби
пункт 2.2.1
рухоме майно
пункт 2.2.2
нематеріальні активи, що перебувають на праві
пункт 2.3
користування, усього, у тому числі:
за кордоном

Вартість, сума коштів на
кінець звітного періоду
(грн)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії
2.1. Відомості про нерухоме майно:
1)

власник – фізична особа

Перелік
майна

Місцезнаходження
об'єкта (країна,
адреса)

м.Черкаси,б-р
Нежитлові, Шевченка,буд.150

офісні
приміщенн
я, будинки

Житлові
приміщенн
я, будинки,
квартири
Гаражі,
бокси,
складські
приміщенн
я
Земельні
ділянки

Інше
нерухоме
майно
Загальна
сума

Загальна
площа
(кв. м)

103,86

Реєстраційні
дані майна

Дата
отримання

Вартість
РНОКПП або
Прізвище, ім'я,
майна на Термін кориссерія та номер
по батькові
момент
тування
паспорта з
власника
отримання
відміткою

САЕ451704
вид
01.01.2019р. 1330700,00
15.10.2012р.

30.06.2019р.

ФОП Лісовий
Сергій
Миколайович

Місце проживання
власника

Сума доходу
за звітний
Балансова
період
вартість на кінець
(оренда
звітного кварталу
тощо)

Черкаська
обл.,м.Черкаси

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

ІІ. Відомості про грошові кошти політичної партії
Зведена таблиця грошових коштів політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу
Перелік надходжень
Грошові кошти, усього, у тому числі:

Код рядка
глава 1

Сума (грн)
_

Примітка
_

на рахунках політичної партії

пункт 1.1

на рахунках виборчого фонду

пункт 1.2

на рахунку відшкодування витрат з
фінансування передвиборної агітації

пункт 1.3

_

_

на рахунку для отримання коштів з державного
бюджету на фінансування статутної діяльності

пункт 1.4

_

_

Отримано грошових коштів на рахунок для
отримання коштів з державного бюджету на
фінансування статутної діяльності політичної
партії

пункт 2.1
глави 2

_

_

Отримано грошових коштів на рахунок для
відшкодування витрат з фінансування
передвиборної агітації

пункт 2.2.
глави 2

_

_

_
_

_
_

1. Відомості про грошові кошти на рахунках політичної партії
1.1. Грошові кошти на рахунку політичної партії
Найменування банку та/або інших
фінансових установ
ПАТ КБ "Приватбанк"
Загальна сума

Вид рахунку

Номер рахунку

Сума коштів

поточний

26005051524627

_
_

1.2. Грошові кошти на рахунках виборчого фонду політичної партії
Найменування банку та/або інших
Вид рахунку
_
_
Загальна сума

Номер рахунку
_

Сума коштів
_
_

ІІІ. Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску
Зведена таблиця внесків на користь політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу
Перелік внесків
Код рядка
Сума (вартість), грн
Примітка
Надійшло внесків грошовими коштами, усього,
глава 1
162780,00
_
на рахунках політичної партії, усього, у тому
пункт 1.1
162780,00
_
від фізичних осіб
підпункт 1
157380,00
_
від юридичних осіб
підпункт 2
5400,00
_
Повернено коштів, що надійшли з порушенням
підпункти 1, 2
_
_
фізичним особам
підпункт 1
_
_
юридичним особам
підпункт 2
_
_
грошових коштів до державного бюджету
пункт 1.2
_
_
Повернено коштів, що надійшли помилково на
пункт 1.3
21540,00
_
власнику, усього, у тому числі:
21540,00
_
фізичним особам
підпункт 1
21540,00
_
юридичним особам
підпункт 2
_
_
грошових коштів до державного бюджету
пункт 1.3
_
_
на рахунки виборчого фонду, усього, у тому
пункт 1.4
_
_
від фізичних осіб
підпункт 1
_
_
від юридичних осіб
підпункт 2
_
_
Повернено коштів, що надійшли з порушенням
пункт 1.5
_
_
грошових коштів власнику, усього, у тому
підпункти 1, 2
_
_
фізичним особам
підпункт 1
_
_
юридичним особам
підпункт 2
_
_
грошових коштів до державного бюджету
пункт 1.3
_
_
Повернено коштів, що надійшли помилково на
пункт 1.6
_
_
грошових коштів власнику, усього, у тому
пункт 1.6
_
_
фізичним особам
підпункт 1
_
_
юридичним особам
підпункт 2
_
_
грошових коштів до державного бюджету
пункт 1.6
_
_
Надійшло внесків нерухомим майном, усього, у
пункт 2.1.
_
_
від фізичних осіб
підпункт 1
_
_
від юридичних осіб
підпункт 2
_
_
Повернено внесків нерухомим майном, що
пункт 2.2.
_
_
внесків нерухомим майном власнику, усього, у
підпункти 1, 2
_
_
фізичним особам
підпункт 1
_
_
юридичним особам
підпункт 2
_
_
внесків нерухомим майном до державного
пункт 2.2.
_
_
Повернено внесків нерухомим майном, що
пункт 2.3.
_
_
внесків нерухомим майном власнику, усього, у
підпункти 1, 2
_
_
фізичним особам
підпункт 1
_
_
юридичним особам
підпункт 2
_
_
внесків нерухомим майном до державного
пункт 2.3
_
_
Надійшло внесків рухомим майном, усього, у
пункт 3.1 глави 3
_
_
транспортними засобами, усього, у тому числі:
пункт 3.1
_
_
від фізичних осіб
підпункт 1
_
_
від юридичних осіб
підпункт 2
_
_
Повернено внесків транспортними засобами,
пункт 3.2.
_
_
внесків транспортними засобами власнику,
підпункти 1, 2
_
_
фізичним особам
підпункт 1
_
_
юридичним особам
підпункт 2
_
_
внесків транспортними засобами до
пункт 3.2.
_
_
Повернено внесків транспортними засобами,
пункт 3.3.
_
_

внесків транспортними засобами власнику,
фізичним особам
юридичним особам
внесків транспортними засобами до
рухомим майном, усього, у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено внесків рухомим майном, що
внесків рухомим майном власнику, усього, у
фізичним особам
юридичним особам
внесків рухомим майном до державного
Повернено внесків рухомим майном, що
внесків рухомим майном власнику, усього, у
фізичним особам
юридичним особам
внесків рухомим майном до державного
Надійшло внесків нематеріальними активами,
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено внесків нематеріальними активами,
що надійшли з порушенням вимог
законодавства, усього, у тому числі:
внесків нематеріальними активами власнику,
фізичним особам
юридичним особам
внесків нематеріальними активами до
Повернено внесків нематеріальними активами,
внесків нематеріальними активами власнику,
фізичним особам
юридичним особам
внесків нематеріальними активами до
Надійшло внесків цінними паперами, усього, у
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено внесків цінними паперами, що
внесків цінними паперами власнику, усього, у
фізичним особам
юридичним особам
Повернено внесків цінними паперами, що
внесків цінними паперами власнику, усього, у
фізичним особам
юридичним особам

підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.3.
пункт 3.4.
підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.5.
підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.5.
пункт 3.5.
підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.6.
пункт 4.1 глави 4
підпункт 1
підпункт 2

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

пункт 4.2.

_

_

підпункт 1
підпункт 2
пункт 4.3.
пункт 5.1 глави 5
підпункт 1

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

підпункт 2

_

_

пункт 5.2.
підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 5.3.
підпункт 1

_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

підпункт 2

_

_

_
2004,00
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_

підпункт 1
підпункт 2
пункт 4.2.
пункт 4.3.

внесків цінними паперами до державного
пункт 5.3.
Надійшло спонсорських внесків, усього, у тому пункт 6.1 глави 6
Повернено спонсорських внесків,, що надійшли
пункт 6.2.
власнику
підпункт 1
до державного бюджету
підпункт 2
Повернено спонсорських внесків, що надійшли
пункт 6.3.
власнику
підпункт 1
до державного бюджету
підпункт 2

1.
Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії
1.1. Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата надходження внеску

Номер розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, по батькові
платника

РНОКПП або серія та номер
паспорта з відміткою

Місце проживання
платника

Сума
(грн)

09.01.2019р.

J01093KWKJ

Шевцов Олег Васильович

2684016613

Черкаська обл.,м.КорсуньШевч.вул.Я.Мудрого,б.18

4000,00

09.01.2019р.

J01093KWMV

Боїшко Сергій Сергійович

3252117271

Черк.обл.,с.Михайлівка,ву.Паров
а,б.22

5000,00

09.01.2019р.

J01093KWMW

Хулап Дмитро Ігорович

3266715719

11.01.2019р.

@2PL940800

Танюк Сергій Олександрович

2493717418

Черкаська обл.,м.Черкаси,
вул.Гоголя,буд.350,кв.23

150,00

12.02.2019р.

@2PL313038

Хулап Дмитро Ігорович

3266715719

Черкаська обл.,м.Черкаси,
вул.Яр.Галана,б.9,кв.407

10000,00

12.02.2019р.

@2PL316642

Соболенко Оксана
Володимирівна

3057421024

Черкаська
обл.,м.Умань,вул.Героїв
Крут,б.27

6800,00

12.02.2019р.

@2PL314321

Симеренко Володимир
Михайлович

2872913370

17.02.2019р.

@2PL743103

Танюк Сергій Олександрович

2493717418

Черкаська обл.,м.Черкаси,
вул.Гоголя,буд.350,кв.23

200,00

12.03.2019р.

@2PL743103

Короташ Дмитро Сергійович

3522010853

Черкаська
обл.,м.Умань,вул.Герцена,б.28,кв.
120

7000,00

12.03.2019р.

@2PL197357

Бондаренко Назарій
Анатолійович

3063305691

12.03.2019р.

@2PL199548

Хулап Дмитро Ігорович

3266715719

29.03.2019р.

10438354

Танюк Сергій Олександрович

Черкаська обл.,м.Черкаси,
вул.Яр.Галана,б.9,кв.407

Черкаська
обл.,м.Сміла.вул.Симоненко,б.22

Черкаська
обл.,м.Умань,вул.Саксаганського,
б.61
Черкаська обл.,м.Черкаси,
вул.Яр.Галана,б.9,кв.407

Черкаська обл.,м.Черкаси,
вул.Гоголя,буд.350,кв.23

12000,00

5850,00

6000,00
9600,00
1500,00

23.04.2019р.

56

Танюк Сергій Олександрович

2493717418

Черкаська обл.,м.Черкаси,
вул.Гоголя,буд.350,кв.23

14600,00

23.04.2019р.

57

Танюк Тетяна Миколаївна

2503215121

Черкаська обл.,м.Черкаси,
вул.Орджонікідзе,б.72,кв.225

7000,00

22.05.2019р.

37

Танюк Сергій Олександрович

2493717418

Черкаська обл.,м.Черкаси,
вул.Гоголя,буд.350,кв.23

14400,00

22.05.2019р.

39

Танюк Тетяна Миколаївна

2503215121

Черкаська обл.,м.Черкаси,
вул.Орджонікідзе,б.72,кв.225

8200,00

11.06.2019р.

61

Сегеда Наталія Василівна

3064415180

Черкаська обл.,м.Черкаси,
вул.Десантників,б.10,кв.60

13900,00

11.06.2019р.

62

Назарок Ірина Василівна

3252718687

Черкаська обл.,м.Черкаси,
вул.Десантників,б.10,кв.60

7640,00

12.06.2019р.

83

Сегеда Наталія Василівна

3064415180

Черкаська обл.,м.Черкаси,
вул.Десантників,б.10,кв.60

13900,00

12.06.2019р.

81

Назарок Ірина Василівна

3252718687

Черкаська обл.,м.Черкаси,
вул.Десантників,б.10,кв.60

7640,00

14.06.2019р.

35

Танюк Сергій Олександрович

2493717418

Черкаська обл.,м.Черкаси,
вул.Гоголя,буд.350,кв.23

2000,00
157380,00

Усього надійшло коштів
1) від юридичних осіб
Дата надходження внеску

31.07.2019р.

Вид рахунку

Номер розрахункового
документа

Повне найменування
платника

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
платника

Поточний

1245

УКР.ОБ'ЄДН.ПАТР
.УКРОП ПП

39479782

м.Київ,
вул.Володимирська,12

5400,00

_

5400,00

Усього надійшло коштів

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 надходЗагальна
Прізвище, ім’я, по
ження
сума коштів батькові особи, від якої
внеску
отримано кошти

РНОКПП або серія
та номер паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Сума, яка
Номер
Обґрунтуваперераховує
Сума повернення
Дата повер-нення розрахунковоння
ть-ся до
(грн)
го документа повернення
бюджету
(грн)

Сума
(грн)

11.06.19р.

11.06.19р.

13900

Сегеда Наталія Василівна

7640,00

Назарок Ірина
Василівна

3064415180

Черк.обл.,
м.Черкаси,
вул.Десантників,
б.10,к.60

11.06.19р.

191

Помилково
перераховані

13900,00

3252718687

Черк.обл.,
м.Черкаси,
вул.Десантників,
б.10,к.60

11.06.19р.

190

Помилково
перераховані

7640,00

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

21540,00

6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном
6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії
Дата надходження внеску

Вартість спонсорського внеску

Повне найменування особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи за ЄДРПОУ

13.11.2017р.

0

Танюк Віталій Сергійович

30.09.2019р.

0,00

Сегеда Наталія Василівна

Загальна сума

Місцезнаходження особи

Сума
(грн)

3334814232

м. Черкаси,
вул.Гоголя,буд.350,кв.23

1336,00

3064415180

м. Черкаси,
вул.Десантників,б.10,кв.60

668,00
2004,00

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

Платежі з рахунків політичної партії, усього, у тому числі:

пункт 1.1

на користь фізичних осіб

підпункт 1

на користь юридичних осіб

підпункт 2

Сума (грн)
162828,25
158424,66
4403,59

Платежі з рахунків виборчого фонду, у тому числі:

пункт 1.2

_

на користь фізичних осіб

підпункт 1

_

на користь юридичних осіб

підпункт 2

_

Платежі з рахунку відшкодування витрат з фінансуванням
передвиборної агітації політичної партії, усього, у тому числі:

пункт 1.3

_

на користь фізичних осіб

підпункт 1

_

на користь юридичних осіб

підпункт 2

_

Платежі з рахунків кандидатів, усього, у тому числі:

пункт 1.4

_

на користь фізичних осіб

підпункт 1

_

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

162828,25

1.1. Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:
1) на користь фізичних осіб
Дата
здійснення
платежу з
рахунку
політичної
партії

Номер
Найменуварозрахунконня банку,
вого
вид рахунку
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.)

роз.4
пункт1.1.підпункт 1

21000,00

15.01.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк
м.Черкаси

159

ФОП Лісовий Сергій
Миколайович

3293516470

Черк.обл,м.Черкаси,
вул.Котовського,б.19/2

Орендна плата за січень
2019р.зг.Дог.№01/01/19 від
01.01.19р.

12.02.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк
м.Черкаси

161

ФОП Лісовий Сергій
Миколайович

3293516470

Черк.обл,м.Черкаси,
вул.Котовського,б.19/2

Орендна плата за лютий
2019р.зг.Дог.№01/01/19 від
01.01.19р.

20.02.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк
м.Черкаси

167

Танюк Тетяна
Миколаївна

2503215121

Черк.обл.,м.Черкаси,вул.Орджон
ікідзе,б.72,кв.225

14.03.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк
м.Черкаси

169

ФОП Лісовий Сергій
Миколайович

3293516470

Черк.обл,м.Черкаси,
вул.Котовського,б.19/2

Орендна плата за березень
2019р.зг.Дог.№01.01.19 від
01.01.19р.

17.03.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк
м.Черкаси

175

Танюк Тетяна
Миколаївна

2503215121

Черк.обл.,м.Черкаси,вул.Орджон
ікідзе,б.72,кв.225

Зарплата за лютий 2019р.Податки
сплачені 14.03.19р.Дов-розрах.
Прикріпл. До Приват24

29.03.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк
м.Черкаси

180

Танюк Тетяна
Миколаївна

2503215121

Зарплата за березень
2019р.Податки сплачені
Черк.обл.,м.Черкаси,вул.Орджон
28.03.19р.Дов-розрах. Прикріпл.
ікідзе,б.72,кв.225
До Приват24

181

ФОП Лісовий Сергій
Миколайович

3293516470

186

ФОП Лісовий Сергій
Миколайович

3293516470

167

Танюк Тетяна
Миколаївна

2503215121

23.04.2019р.

22.05.2019р.

30.05.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк
м.Черкаси
ПАТ КБ
Приватбанк
м.Черкаси
ПАТ КБ
Приватбанк
м.Черкаси

роз.4
пункт1.1.підпункт 1

21000,00

Зарплата за січень 2019р.Податки
роз.4
сплачені13.02.19р.Дов-розрах.
пункт1.1.підпункт
1
Прикріпл. До Приват24

1014,11

Орендна плата за квітень
2019р.зг.Дог.№01/01/19 від
01.01.19р.
Орендна плата за травень
Черк.обл,м.Черкаси,
2019р.зг.Дог.№01/01/19 від
вул.Котовського,б.19/2
01.01.19р.
Зарплата за квітень
Черк.обл.,м.Черкаси,вул.Орджон
2019р.Податки сплачені
ікідзе,б.72,кв.225
21.0519р.Дов-розрах. Прикріпл.
Черк.обл,м.Черкаси,
вул.Котовського,б.19/2

роз.4
пункт1.1.підпункт 1

21000,00

роз.4 пункт1
.1.підпункт 1

1014,11

роз.4
пункт1.1.підпункт 1

1014,11

роз.4
пункт1.1.підпункт 1

21000,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 1

21000,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 1

1014,11

12.06.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк
м.Черкаси

189

ФОП Лісовий Сергій
Миколайович

3293516470

Черк.обл,м.Черкаси,
вул.Котовського,б.19/2

11.06.2019р.

АТ"Укрсиббанк
"

190

Назарок Ірина
Василівна

3252718687

Черк,обл.,м.Черкаси,вул.
Десантників,б.10,кв.60

11.06.2019р.

АТ"Укрсиббанк
"

191

Сегеда Наталія
Василівна

3064415180

Черк,обл.,м.Черкаси,вул.
Десантників,б.10,кв.60

199

Танюк Тетяна
Миколаївна

2503215121

Черк.обл.,м.Черкаси,вул.Орджон
ікідзе,б.72,кв.225

180

Танюк Тетяна
Миколаївна

2503215121

206

Танюк Тетяна
Миколаївна

2503215121

18.06.2019р.

18.06.2019р.

31.07.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк
м.Черкаси
ПАТ КБ
Приватбанк
м.Черкаси
ПАТ КБ
Приватбанк
м.Черкаси

Орендна плата за червень
2019р.зг.Дог.№01.01.19 від
01.01.19р.
Повернення помилково
перерахованих коштів
Повернення помилково
перерахованих коштів

Зарплата за травень
2019р.Податки сплачені
13.06.19р.Дов-розрах. Прикріпл.
Зарплата за червень
Черк.обл.,м.Черкаси,вул.Орджон
2019р.Податки сплачені
ікідзе,б.72,кв.225
13.06.19р.Дов-розрах. Прикріпл.
Зарплата за липень
Черк.обл.,м.Черкаси,вул.Орджон
2019р.Податки сплачені
ікідзе,б.72,кв.225
31.07.19р.Дов-розрах. Прикріпл.

роз.4
пункт1.1.підпункт 1

21000,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 1

7640,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 1

13900,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 1

1014,11

роз.4
пункт1.1.підпункт 1

1014,11

роз.4
пункт1.1.підпункт 1

Усього

4800,00

158424,66

2) на користь юридичних осіб
Дата здійснення
платежу з
Найменува-ння
Номер
Повне найменування
рахунку
банку, вид
розрахункоособи
політичної
рахунку
вого документа
партії

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

03.01.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

09.01.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

LAF8S00048

ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

01.02.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

AS91v2ob7p

ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

AS8ct87ujp

ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

Цільове призначення платежу

Комісія за
обслугов.поточн.рахунку.за
грудень 2018р.зг.дог.б\р від
28.08.15р.
Погашення заборгованості по
РКО зг.угоди РКО № б\н

Комісія за
обслугов.поточн.рахунку.за
січень 2019р.зг.дог.б\р від
28.08.15р.

Код рядка

Сума (грн.)

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

48,25

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

51,75

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

98,25

12.02.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

12.02.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

12.02.2019р.

АТ Ощадбанк
м.Черкаси

13.02.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

13.02.2019р.

Казначейство
України(ел.адм.
подат.)

13.02.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

13.02.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

13.02.2019р.

ГУДКСУ у
Черкаській обл.

13.02.2019р.

Казначейство
України(ел.адм.
подат.)

ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

Погашення заборгованості по
РКО зг.угоди РКО № б\н

2CO1SZCNHY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.

ПП Формула систем
безпеки "Центр"

34725811

м.Черкаси, вул.Верхня Горова
(Фрунзе), 134

LAF8S00048

162

2DO1T46C5Y

ПАТ КБ Приватбанк

164

УК у
м.Черкасах/Черкаси

2DO1T46C2Y

B5O1I9509Y

ПАТ КБ Приватбанк

ПАТ КБ Приватбанк

14360570

38031150

14360570

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

м.Черкаси, б-р Шевченка,185

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

Опл.за централізов.охорону за
лютий 2019р.зг.Дог.№738-ОС від
16.12.17р.
Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.

ПДФО із зарплати за січень
2019р.

Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.

Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

1,75

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

3,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

350,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

3,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

15,21

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

3,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

3,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

87,88

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

15,68

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

3,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

180,00

ЄСВ із зарплати за січень 2019р.

19.02.2019р.

19.02.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

АТ Ощадбанк
м.Черкаси

163

ДПІ у м.Черкаси

165

УК у
м.Черкасах/Черкаси

TP13FY2JO1

166

ПАТ КБ Приватбанк

ПП Формула систем
безпеки "Центр"

39497534

38031150

14360570

34725811

м.Черкаси,вул.Хрещатик,б.235

м.Черкаси, б-р Шевченка,185

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

м.Черкаси, вул.Верхня Горова
(Фрунзе), 134

Військовий збір із зарплати за
січень 2019р.

Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.

Опл.за централізов.охорону за
лютий 2019р.зг.Дог.№738-ОС від
16.12.17р.

20.02.2019р.

01.03.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

ПАТ КБ
Приватбанк

14.03.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

14/03/2019H/

АТ Ощадбанк
м.Черкаси

14.03.2019р.

ГУДКСУ у
Черкаській обл.

14.03.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

14.03.2019р.

Казначейство
України(ел.адм.
подат.)

TZ000BOWWA ПАТ КБ Приватбанк

AS92sbz1dp

ПАТ КБ Приватбанк

3EO1WCP8MY ПАТ КБ Приватбанк

170

ПП Формула систем
безпеки "Центр"

Оплата комісії за касове
обслуговування.

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

2,54

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

Комісія за обслуговування
рахунку за лютий 2019р. Зг.
Дог.від 28.08.2015р.

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

100,00

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.зг. Дог.від
28.08.2015р.

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

3,00

34725811

м.Черкаси, вул.Верхня Горова
(Фрунзе), 134

Опл.за централізов.охорону за
березень 2019р.зг.Дог.№738-ОС
від 16.12.17р.

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

440,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

87,88

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

3,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

15,21

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

3,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

3,00

14360570

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

ЄСВ із зарплати за лютий 2019р.

14.03.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

14.03.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

14.03.2019р.

Казначейство
України(ел.адм.
подат.)

171

ДПІ у м.Черкаси

3EO1WCP8NY ПАТ КБ Приватбанк

172

УК у
м.Черкасах/Черкаси

3EO1WCP8OY ПАТ КБ Приватбанк

39497534

м.Черкаси,вул.Хрещатик,б.235

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

38031150

14360570

м.Черкаси, б-р Шевченка,185

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

3EO1WCP8РY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

УК у
м.Черкасах/Черкаси

38031150

м.Черкаси, б-р Шевченка,185

173

Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.зг. Дог.від
28.08.2015р.
ПДФО із зарплати за січень
2019р.

Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.зг. Дог.від
28.08.2015р.
Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.

Військовий збір із зарплати за
січень 2019р.

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

15,68

17.03.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

Комісія за касове обслуговування
TZ007BFOTY

ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.

ПАТ КБ
Приватбанк

3TO1Y7055Y

ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

Казначейство
України(ел.адм.
подат.)

178

УК у
м.Черкасах/Черкаси

38031150

м.Черкаси, б-р Шевченка,185

ПДФО із зарплати за березень
2019р.

3TO1Y70AAY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

2,54

3,00

29.03.2019р.

29.03.2019р.
29.03.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

29.03.2019р.

Казначейство
України(ел.адм.
подат.)

29.03.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

29.03.2019р.

ГУДКСУ у
Черкаській обл.

177

29.03.2019р.

ПАТ КБ
Приватбанк

3TO098J19D

УК у
м.Черкасах/Черкаси

38031150

м.Черкаси, б-р Шевченка,185

Військовий збір із зарплати за
березень 2019р.

3TO1Y70AЕY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.

ДПІ у м.Черкаси

39497534

м.Черкаси,вул.Хрещатик,б.235

ЄСВ із зарплати за березень
2019р.

ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

AS93TGL4WP ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

4NO21C3YEY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

ПП Формула систем
безпеки "Центр"

34725811

м.Черкаси, вул.Верхня Горова
(Фрунзе), 134

AS94OM9EUP ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

5LO24AX2KY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

ГУ ДФС у
Черкаській обл.(ДПІ

39392109

м.Черкаси,вул.Хрещатик,б.235

5LO24AY9GY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

УК у
м.Черкасах/Черкаси

38031150

м.Черкаси, б-р Шевченка,185

5LO24AZEGY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

179

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

15,21

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

3,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

15,68

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

3,00

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

87,88

роз.4
пункт1.1.підпункт 2

2,54

Комісія за касове обслуговування

01.04.2019р.
23.04.2019р.
23.04.2019Р.
03.05.2019р.
21.05.2019р.
21.05.201р.
21.05.201р.
21.05.201р.
21.05.201р.

ПАТ КБ
Приватбанк
ПАТ КБ
Приватбанк
АТ Ощадбанк
м.Черкаси
ПАТ КБ
Приватбанк
ПАТ КБ
Приватбанк
Казначейство
України(ел.адм.
ПАТ КБ
Приватбанк
Казначейство
України(ел.адм.
ПАТ КБ
Приватбанк

182

183

184

Комісія за
обслугов.поточн.рахунку.за
Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.
Опл.за централізов.охорону за
квітень 2019р.зг.Дог.№738-ОС
Комісія за
обслугов.поточн.рахунку.за
Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.
ЄСВ із зарплати за квітень 2019р.
Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.
ПДФО із зарплати за квіень
2019р.
Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.

роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2

100,00
3,00
440,00
100,00
3,00
87,88
3,00
15,21
3,00

21.05.2019р.
22/05/2019р.
22/05/2019р.
30.05.2019р.
03.06.2019р.
11.06.2019р.
11.06.2019р.
13.06.2019р.
13.06.2019р.
13.06.2019р.
13.06.2019р.
13.06.2019р.
13.06.2019р.
13.06.2019р.
13.06.2019р.
13.06.2019р.
13.06.2019р.
13.06.2019р.
13.06.2019р.
13.06.2019р.
13.06.2019р.
19.06.2019р.
02.07.2019р.
31.07.2019р.

Казначейство
України(ел.адм.
ПАТ КБ
Приватбанк
АТ Ощадбанк
м.Черкаси
ПАТ КБ
Приватбанк
ПАТ КБ
Приватбанк
ПАТ КБ
Приватбанк
ПАТ КБ
Приватбанк
ПАТ КБ
Приватбанк
АТ Ощадбанк
м.Черкаси
Казначейство
України(ел.адм.
ПАТ КБ
Приватбанк
Казначейство
України(ел.адм.
ПАТ КБ
Приватбанк
ПАТ КБ
Приватбанк
Казначейство
України(ел.адм.
Казначейство
України(ел.адм.
ПАТ КБ
Приватбанк
ПАТ КБ
Приватбанк
Казначейство
України(ел.адм.
ПАТ КБ
Приватбанк
Казначейство
України(ел.адм.
ПАТ КБ
Приватбанк
ПАТ КБ
Приватбанк
ПАТ КБ
Приватбанк

УК у
м.Черкасах/Черкаси

38031150

м.Черкаси, б-р Шевченка,185

5MO24IQU7Y ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

187

ПП Формула систем
безпеки "Центр"

34725811

м.Черкаси, вул.Верхня Горова
(Фрунзе), 134

TZ000B4ECS

ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

AS95VQOODP ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

6BO26V3XAY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

6BO26V3S2Y

ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

6DO271JAGY

ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

34725811

м.Черкаси, вул.Верхня Горова
(Фрунзе), 134

39497534

м.Черкаси,вул.Хрещатик,б.235

6DO271LKBY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

УК у
м.Черкасах/Черкаси

38031150

м.Черкаси, б-р Шевченка,185

6DO271LKDY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

6DO271LKЕY

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

38031150

м.Черкаси, б-р Шевченка,185

38031150

м.Черкаси, б-р Шевченка,185

6DO271OKBY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

6DO271OKEY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

УК у
м.Черкасах/Черкаси

38031150

м.Черкаси, б-р Шевченка,185

6DO271OKEY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

197

ГУ ДФС у
Черкаській обл.(ДПІ

39497534

м.Черкаси,вул.Хрещатик,б.235

TZO09BR23S

ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

AS96r8f8qp

ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

7VO2CWDENY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

185

192
195

172

193
198

196

ПП Формула систем
безпеки "Центр"
ГУ ДФС у
Черкаській обл.(ДПІ

ПАТ КБ Приватбанк
УК у
м.Черкасах/Черкаси
УК у
м.Черкасах/Черкаси

роз.4
Військовий збір із зарплати за
пункт1.1.підпункт 2
квітень 2019р.
роз.4
Комісія за виконання платежів в
пункт1.1.підпункт 2
нац.валюті.
роз.4
Опл.за централізов.охорону за
пункт1.1.підпункт 2
травень 2019р.зг.Дог.№738-ОС
роз.4
Комісія за виконання платежів в
пункт1.1.підпункт 2
нац.валюті.
роз.4
Комісія за
пункт1.1.підпункт 2
обслугов.поточн.рахунку.за
роз.4
Комісія за виконання платежів в
пункт1.1.підпункт 2
нац.валюті.
роз.4
Комісія за виконання платежів в
пункт1.1.підпункт 2
нац.валюті.
роз.4
Комісія за виконання платежів в
пункт1.1.підпункт 2
нац.валюті.зг. Дог.від
роз.4
Опл.за централізов.охорону за
пункт1.1.підпункт 2
червень 2019р.зг.Дог.№738-ОС
роз.4
ЄСВ із зарплати за травень 2019р.
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
Комісія за виконання платежів в
пункт1.1.підпункт 2
нац.валюті.зг. Дог.від
роз.4
ПДФО із зарплати за травень
пункт1.1.підпункт 2
2019р.
роз.4
Комісія за виконання платежів в
пункт1.1.підпункт 2
нац.валюті.зг. Дог.від
роз.4
Комісія за виконання платежів в
пункт1.1.підпункт 2
нац.валюті.
роз.4
Військовий збір із зарплати за
пункт1.1.підпункт 2
травень 2019р.
роз.4
Військовий збір із зарплати за
пункт1.1.підпункт 2
червень 2019р.
роз.4
Комісія за виконання платежів в
пункт1.1.підпункт 2
нац.валюті.
роз.4
Комісія за виконання платежів в
пункт1.1.підпункт 2
нац.валюті.
роз.4
ПДФО із зарплати за червень
пункт1.1.підпункт 2
2019р.
роз.4
Комісія за виконання платежів в
пункт1.1.підпункт 2
нац.валюті.
роз.4
ЄСВ із зарплати за червень 2019р.
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
Комісія за касове обслуговування
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
Комісія за
пункт1.1.підпункт 2
обслугов.поточн.рахунку.за
роз.4
Комісія за виконання платежів в
пункт1.1.підпункт 2
нац.валюті.

15,68
3,00
440,00
2,54
100,00
3,00
3,00
3,00
440,00
87,88
3,00
15,21
3,00
3,00
15,68
15,68
3,00
3,00
15,21
3,00
87,88
5,08
100,00
3,00

31.07.2019р.
31.07.2019р.
31.07.2019р.
31.07.2019р.
31.07.2019р.
31.07.2019р.
31.07.2019р.
31.07.2019р.
01.08.2019р.

АТ Ощадбанк
м.Черкаси
ПАТ КБ
Приватбанк
Казначейство
України(ел.адм.
ПАТ КБ
Приватбанк
Казначейство
України(ел.адм.
ПАТ КБ
Приватбанк
Казначейство
України(ел.адм.
ПАТ КБ
Приватбанк
ПАТ КБ
Приватбанк

ПП Формула систем
безпеки "Центр"

34725811

м.Черкаси, вул.Верхня Горова
(Фрунзе), 134

7VO2CWDQIY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

ГУ ДФС у
Черкаській обл.(ДПІ

39392109

м.Черкаси,вул.Хрещатик,б.235

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

38031150

м.Черкаси, б-р Шевченка,185

7VO2CWDQKY ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

УК у
м.Черкасах/Черкаси

38031150

м.Черкаси, б-р Шевченка,185

7VO2CYA6UA ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

ПАТ КБ Приватбанк

14360570

м.Київ, вул.Грушевського,1Д

201

202

7VO2CWDQH
ПАТ КБ Приватбанк
Y
УК у
204
м.Черкасах/Черкаси

203

TZ000B4ECS

Опл.за централізов.охорону за
липень 2019р.зг.Дог.№738-ОС від
Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.
ЄСВ із зарплати за липень 2019р.
Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.
ПДФО із зарплати за липень
2019р.
Комісія за виконання платежів в
нац.валюті.
Військовий збір із зарплати за
липень 2019р.
Комісія за виконання платіжних
карток
Комісія за
обслугов.поточн.рахунку.за

роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2
роз.4
пункт1.1.підпункт 2

Усього

440,00
3,00
87,88
3,00
15,21
3,00
15,68
14,40
22,56

4403,59

1.2. Відомості про здійснення платежів з рахунків виборчого фонду політичної партії*:
1) на користь фізичних осіб
Дата
здійснення
платежу з
рахунку
політичної
_

Номер
розрахункоВид рахунку
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.)

_

_

_

Усього

_

2) на користь юридичних осіб
Дата
здійснення

Вид рахунку

_

_

Усього

Номер
розрахунко_

Повне
найменування
_

Ідентифікаційн
Місцезнаходження особи
ий код
_
_

Цільове призначення
платежу

Код рядка

Сума (грн.)

_

_

_
_

До Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру додаються:
- інформація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру від кожної місцевої
організації політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи (додається
шляхом заповнення відповідних розділів Звіту політичної партії, що стосуються відповідної місцевої
організації партії);
- копії платіжних документів;
- довідки установ банків про рух коштів на рахунках;
- копії фінансової звітності;
- копії фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів політичних партій,
кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному
виборчому окрузі, кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, що
подаються до Центральної виборчої комісії згідно із Законами України “Про вибори народних депутатів
України“, “Про місцеві вибори“, “Про вибори депутатів місцевих рад“.
До Звіту політичної партії за IV квартал звітного року додаються висновки щорічного внутрішнього
аудиту та незалежного зовнішнього фінансового аудиту політичної партії.

Наявність додатків

арк

Дата подання

1

3

0

Керівник (уповноважена особа)
2 1 8 6 0 0 6 7

7

1

2

0

2

0

(підпис)

В.О.Шиятий
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.О.Шиятий
(ініціали та прізвище)

4

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта*)

М. П.
Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського
обліку)

2

1

8

6

0

0

6

7

7

4

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта*)

Ця частина Звіту політичної партії заповнюється посадовими (службовими) особами
контролюючого органу, до якого подається цей Звіт політичної партії.
Відмітка про внесення даних до електронної бази звітності «___» ___________ 20 __ року
(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Звіт політичної партії (підпис,
ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Звіту політичної партії (потрібне позначити)
порушень (помилок) не
виявлено
складено акт від «___» ________ 20__ року №_____

«____» _____________ 20__ року

(посадова (службова) особа контролюючого органу, до
якого подається Звіт політичної партії (підпис, ініціали,
прізвище))

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають у паспорті відмітку про
наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

