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

до рядка 03 Податкової декларації з
податку на прибуток підприємства

організації політичної партії))

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

Звітний період
2017 року (період,
що уточнюється)

Х

І квартал

Уточнюючий

X

ІI квартал

IIІ квартал

ІV квартал

Наростаючим підсумком на кінець року

Київська обласна регіональна парторганізація політичної партії
"Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
1

2

3

4

Ідентифікаційний
код юридичної особи за ЄДРПОУ
Місцезнаходження:
Київська область,
м.
Вишгород,
вул.
Межигірського Спасу, будинок 48

9
8
3
9
9
4
1
8
Поштовий індекс
7
3
0
0
0
Телефон
044-205-30-52
Моб. телефон
Факс
E-mail
Фактичне місцезнаходження (у разі
Поштовий індекс
3
0
0
3
8
невідповідності місцезнаходження)
Телефон
044-205-30-52
м. Київ, вул. Протасів Яр, 2-Д
Моб. телефон
Факс
E-mail
Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок), номери
рахунків (рахунку): № 26003052766800 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код банку 300711; № 26001561148 в
АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", код банку 380805.
Рішення про внесення політичної партії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань від 13.08.2015р. № 1 334 102 0000 004899

Загальна інформація про політичну партію

Працівники складу апарату, осіб

-

4

-

-

Сільські,
селищні,
первинні
-

Підприємства, установи, організації,
засновані та створені для виконання
статутних завдань

-

-

-

-

-

Висунуто кандидатів на останніх виборах
чергових, позачергових, повторних
тощо), усього осіб, у тому числі:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

народних депутатів України

-

-

-

-

-

депутатів місцевих рад

-

-

-

-

-

міських, селищних, сільських голів,
старост

-

-

-

-

-

Кількість

Політичн
Обласні
а партія організації

Міські
організації

Районні
організації

Місцеві організації політичної партії,
які в установленому порядку набули статус юридичної особи

Найменування місцевої організації

Ідентифікаці
Реквізити
йний код
Фактичне
банків, в яких
Місцезнаходже
юридичної
місцезнаходжен
відкриті
ння
особи за
ня
рахунки, та
ЄДРПОУ
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 перебувають у власності, усього, у
глава 1 розділу І
тому числі:

-

нерухоме майно, що перебуває у власності, усього

Пункт 1.1

-

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

пункт 1.2
підпункт 1
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 праві користування, усього, у тому
глава 2 розділу І
числі:
нерухоме майно, що перебуває на праві користування, усього
пункт 2.1
рухоме майно, що перебуває на праві користування, усього, у тому числі:
транспортні засоби
рухоме майно
нематеріальні активи, що перебувають на праві користування, усього
Грошові кошти, усього, у тому числі:
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
Отримано грошових коштів з державного бюджету, усього, у тому числі:
на рахунок для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної
діяльності політичної партії
на рахунок для відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації
Внески грошовими коштами, усього, у тому числі:
членські внески
на рахунки політичної партії, усього, в тому числі:
повернено коштів, усього, у тому числі:
грошових коштів власнику, усього
грошових коштів до державного бюджету, усього
на рахунок виборчого фонду, усього
Повернено коштів, усього, у тому числі:
грошових коштів власнику, усього
грошових коштів до державного бюджету, 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

пункт 2.2
пункт 2.2.1
пункт 2.2.2
пункт 2.3
глава 1 розділу II
пункт 1.1
пункт 1.2
пункт 1.3

1483112,60
1483112,60
4665,65
4665,65
-

пункт 1.4

-

глава 2 розділу ІІ

-

пункт 2.1

-

пункт 2.2
глава 1 розділу III
пункт 1.1
пункти 1.2, 1.3
пункти 1.2, 1.3
пункти 1.2, 1.3
пункт 1.4
пункти 1.5, 1.6
пункти 1.5, 1.6
пункти 1.5, 1.6

83819,00
14270,00
83819,00
0,00
0,00
-

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:
власнику, усього
до державного бюджету
Внески рухомим майном, усього, у тому числі:
транспортними засобами
Повернено внесків транспортними засобами, усього, у тому числі:

пункти 2.2, 2.3
пункти 2.2, 2.3
пункти 2.2, 2.3
глава 3 розділу ІІІ
пункт 3.1
пункти 3.2, 3.3

-

пункти 3.2, 3.3
пункти 3.2, 3.3
пункт 3.4
пункти 3.5, 3.6
пункти 3.5, 3.6
пункти 3.5, 3.6

-

глава 4 розділу ІІІ

-

пункти 4.2, 4.3
пункти 4.2, 4.3
пункти 4.2, 4.3

-

глава 5 розділу ІІІ

-

пункти 5.2, 5.3

-

власнику
до державного бюджету
рухомим майном, усього
Повернено внесків рухомим майном, усього, у тому числі:
власнику
до державного бюджету
Внески нематеріальними активами, усього
Повернено внесків нематеріальними активами, усього, у тому числі:
власнику
до державного бюджету
Внески цінними паперами, усього
Повернено внесків цінними паперами, усього,

власнику
пункти 5.2, 5.3
до державного бюджету
пункти 5.2, 5.3
Спонсорські внески, усього
глава 6 розділу ІІІ
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
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

0,00
115 799,82
23 845,41
62 222,13
3 062,22
24 233,96
-

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:
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

-

розділ V

2436,10
0,00

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

Перелік
Відомості про майно, нематеріальні цінності,
цінні папери, що перебувають у власності,
усього, у тому числі
нерухоме майно, що перебуває у власності,
усього, у тому числі:
за кордоном
рухоме майно, що перебуває у власності,
усього, у тому числі:
за кордоном
транспортні засоби
рухоме майно
нематеріальні активи, що перебувають у
власності, всього, у тому числі:
за кордоном
цінні папери, що перебувають у власності,
усього, у тому числі:
за кордоном
Відомості про майно, нематеріальні цінності,
що перебувають на праві користування,
усього, у тому числі:
нерухоме майно, що перебуває на праві
користування, усього, у тому числі:
за кордоном
рухоме майно, що перебуває на праві
користування, усього, у тому числі:
за кордоном
транспортні засоби
рухоме майно
нематеріальні активи, що перебувають на
праві користування, усього, у тому числі:
за кордоном

Код рядка

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

глава 1 розділу І

-

пункт 1.1

-

пункт 1.2

-

підпункт 1
підпункт 2

-

пункт 1.3

-

пункт 1.4

-

глава 2 розділу І

1 483 112,60

пункт 2.1

1 483 112,60
-

пункт 2.2

-

пункт 2.2.1
пункт 2.2.2

-

пункт 2.3

-

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

Загальна
Місцезнаходження
площа
об’єкта (країна, адреса)
(кв. м)

Нежитлові, офісні приміщення, ,будинки

Україна, м.Київ, вул.
Протасів Яр, 2-Д

65,3

до 31.12.2017

Кроль Ірина
Семенівна

М.Київ,

0

1309818,07

0

173294,53

до 31.12.2017

Туржанська
Наталія
Миколаївна

2136421041

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1483112,60

Житлові
приміщення
будинки, квартири

-

Гаражі, бокси,
складські приміщення

-

2) власник - юридична особа

1420275,00

195000,00

-

Загальна сума

01.07.2016

РНОКПП
Сума доходу Балансова
або серія та
за звітний вартість на
Місце
номер
проживання
період
кінець
паспорта з
власника
(оренда
звітного
відміткою
тощо)
кварталу

13.09.2016

20,0

Інше нерухоме майно

Витяг №
27359165 від
17.09.2010р

Дата
отримання

Прізвище, ім’я,
по батькові
власника

Київська обл,
Бородянський
р-н, смт.
Немішаєве,
вул. Гагарина,
буд. 71

Україна, Київська обл,
Бородянський р-н, смт.
Немішаєве, вул. Гагарина,
буд. 12 а

Земельні ділянки

Реєстраційні
дані майна

Вартість
майна на Термін корисмомент
тування
отримання

Свідоцтво про
право власності
від 02.06.2011р.

Місцезнаходження
майна (країна, адреса)

Перелік

Житлові
приміщення,
будинки,
квартири

Загальна
площа
(кв. м)

Реєстраційні
дані майна

Дата
отримання
майна

Вартість
майна на Термін корисмомент
тування
отримання

Управління
комунальнолї
власності та
160448,00 до 31.05.2017р.
концесії
Білоцерківської
міської ради

Повне
найменування
власника

ІдентифіСума доходу Балансова
каційний код Місцезнаход за звітний вартість на
юридичної
ження
період
кінець
особи за
власника
(оренда
звітного
ЄДРПОУ
тощо)
кварталу

20577351

09100,
Київська
область, м.
Біла Церква,
вул. Андрія
Шептицьког
о, буд 2

-

0

Україна, м. Біла Церква,
Торгова Площа, буд. 16

40,0

-

01.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Гаражі,
бокси,
складські
приміщенн
я
Земельні
ділянки
Інше нерухоме
майно

Загальна сума

0,00

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:
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
Отримано грошових коштів на
рахунок для отримання коштів з
державного бюджету на
фінансування статутної
діяльності політичної партії
Отримано грошових коштів на
рахунок для відшкодування
витрат з фінансування
передвиборної агітації

Код рядка

Сума (грн)

Примітка

глава 1

4 665,65

-

пункт 1.1
пункт 1.2

4 665,65
0,00

-

пункт 1.3

0,00

-

пункт 1.4

0,00

-

пункт 2.1, глави 2

0,00

-

пункт 2.2

0,00

-

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"
АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"
Загальна сума

Вид рахунку

Номер рахунку

поточний
поточний

26003052766800
26001561148

Сума коштів
4 315,65
350,00

4 665,65

1.2. Грошові кошти на рахунках виборчого фонду політичної партії
Найменування банку та/або інших фінансових
установ

Вид рахунку

Номер рахунку

Сума коштів

-

-

-

-

Загальна сума

0,00

1.3. Грошові кошти на рахунку для відшкодування витрат, пов’язаних із
фінансуванням передвиборної агітації *
Найменування банку та/або інших фінансових
установ

Номер рахунку

Сума коштів

-

-

-

Загальна сума

0

1.4. Грошові кошти на рахунку для отримання коштів з Державного
Найменування банку та/або інших фінансових
установ

Номер рахунку

Сума коштів

-

-

-

Загальна сума

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

0

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),
Примітка
грн

Надійшло внесків грошовими коштами, усього, у тому числі:
на рахунки політичної партії, усього, у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб

глава 1
пункт 1.1
підпункт 1
підпункт 2

83 819,00
83 819,00
83 819,00
0,00

Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства
на рахунки політичної партії, усього, у тому числі:

пункт 1.2

-

підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт1.2

-

пункт 1.3

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.3
пункт 1.4
підпункт 1
підпункт 2

-

пункт 1.5

-

підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2

-

пункт 1.6

-

пункт 1.6
підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.6
пункт 2.1
підпункт 1
підпункт 2

-

пункт 2.2

-

підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 2.2

-

грошових коштів власнику, усього, у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
грошових коштів до державного бюджету
Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки політичної
партії, усього, у тому числі:
власнику, усього, у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
грошових коштів до державного бюджету
на рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства
на рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі:
грошових коштів власнику, усього, у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
грошових коштів до державного бюджету
Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки виборчого
фонду, усього, у тому числі:
грошових коштів власнику, усього, у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
грошових коштів до державного бюджету
Надійшло внесків нерухомим майном, усього, у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли з порушенням
вимог законодавства, усього, у тому числі:
внесків нерухомим майном власнику, усього, у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків нерухомим майном до державного бюджету

Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли помилково,
усього, у тому числі:
внесків нерухомим майном власнику, усього, у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків нерухомим майном до державного бюджету

пункт 2.3

-

підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 2.3
пункт 3.1 глави
3
пункт 3.1
підпункт 1
підпункт 2

-

пункт 3.2

-

підпункти 1, 2

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.2

-

пункт 3.3

-

підпункти 1, 2

-

фізичним особам
юридичним особам
внесків транспортним засобами до державного бюджету
рухомим майном, усього, у тому числі:

підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.3
пункт 3.4

-

від фізичних осіб

підпункт 1

-

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

підпункт 2

-

пункт 3.5

-

підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.5

-

пункт 3.6

-

підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.6
пункт 4.1
підпункт 1
підпункт 2

-

пункт 4.2

-

підпункти 1, 2

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 4.2

-

пункт 4.3

-

підпункти 1, 2

-

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

внесків нематеріальними активами власнику, усього, у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків нематеріальними активами до державного бюджету
Повернено внесків нематеріальними активами, що надійшли
помилково, усього, у тому числі:
внесків нематеріальними активами власнику, усього, у тому числі:

-

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

підпункт 1
підпункт 2
пункт 4.3
пункт 5.1
підпункт 1
підпункт 2

-

пункт 5.2

-

підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 5.2

-

пункт 5.3

-

підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 5.3

-

Надійшло спонсорських внесків, усього
пункт 6.1 глави 6
Повернено спонсорських внесків, що надійшли з порушенням вимог
пункт 6.2
законодавства, усього, у тому числі:
до державного бюджету
підпункт 2
Повернено спонсорських внесків, що надійшли помилково, усього, у
пункт 6.3
тому числі:
власнику
підпункт 1
до державного бюджету
підпункт 2

-
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1.

Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії

1.1. Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії:
1)

від фізичних осіб

дата
Вид
надходженн
рахунку
я

Номер
розрахунково
го
документа

Прізвище, ім’я, по батькові
платника

РНОКПП
або серія та
номер
Місце проживання платника
паспорта з
відміткою

Сума
(грн)

04.04.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
"

H0404TPETD

Бабич Андрiй Iванович

Київська обл., м. Обухiв,

10.04.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
"

@2PL203913

Ольховик Тетяна Михайлівна

Київська обл., смт. Немшаєве,

3 040,00

13.04.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
"

4

Фізична особа-підприємець Салямон
Тетяна Михайлівна

м. Київ, вул. Олени Пчiлки, 2,
кв. 322

20 000,00

21.04.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
"

QS65043509

Бабич Петро Іванович

Київська обл,,м. Бровари,

2 975,00

27.04.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
"

@2PL499033

Кандауров Сергій Миколайович

Київська обл, с.Барахти,

2 500,00

28.04.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
"

@2PL052912

Балдук Андрій Вікторович

м. Київ,

1 000,00

28.04.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
"

@2PL052954

Гусятиська Юлія Сергіївна

Київська обл., м. Вишневе,

1 000,00

28.04.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
"

@2PL052948

Пантель Євгеній Петрович

Київська обл., м. Вишневе,

1 000,00

28.04.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
"

@2PL052910

Піщемуха Андрій Вікторович

Київська обл., м. Вишневе,

1 000,00

28.04.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
"

@2PL052962

Гончарук Анна Ігорівна

Київська обл., м.Вишневе,

1 000,00

29.04.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
"

H04299KOB1

Шушаков Костянтин Олександрович

Київська обл., Обухiв.р-н,
с.В.Дмитровичi,

1 100,00

520,00
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03.05.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
@2PL170371
"

Єфімов Олександр Матвійович

Київська обл., с. Микуличі,

03.05.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
@2PL170367
"

Зібарєва Ірина Дмитрівна

Київська обл., смт. Немшаєве,

1 300,00

03.05.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
@2PL170365
"

Ольховик Тетяна Михайлівна

Київська обл., смт. Немшаєве,

1 500,00

15.05.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
QS93527609
"

Бабич Петро Іванович

Київська обл,,м. Бровари,

2 979,00

17.05.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
"

8

ФОП Салямон Тетяна Михайлівна

м. Київ, вул. Олени Пчiлки, 2,
кв. 322

01.06.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
"

85

Спірідонова Людмила Афанасіївна

Миколаївська обл, м.
Южноукраїнськ,

9 000,00

02.06.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
@2PL091602
"

Ольховик Тетяна Михайлівна

Київська обл., смт. Немшаєве,

3 040,00

06.06.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
QS25145809
"

Бабич Петро Іванович

Київська обл,,м. Бровари,

2 975,00

08.06.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
@2PL241282
"

Шершень Анатолій Володимирович

Житомирська обл,
Романівський р-н, с-ще
Миропіль,

13.06.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
@2PL120809
"

Троценко Вадим Віталійович

Київська обл, м.Вишневе,

1 000,00

13.06.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
@2PL120823
"

Патлаченко Марина Андріївна

м.Київ,

1 000,00

13.06.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
@2PL120807
"

Заречнєв Ярослав Сергійович

Київська обл, м. Вишневе,

1 000,00

13.06.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
@2PL120815
"

Волинець Світлана Сергіївна

Київська обл, м. Вишневе,

1 000,00

240,00

22 500,00

150,00

13.06.2017

поточний
партійний в
КБ
"Приватбанк
@2PL120839
"

Рисінський Валерій Володимирович

Київська обл, с. Дмитрівка,

Усього надійшло коштів

1 000,00

83 819,00

2) від юридичних осіб
дата
Вид
надходженн
рахунку
я

Номер
розрахунково
го документа

Повне найменування платника

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження платника

Сума (грн)

0,00
0,00
0,00
Усього надійшло коштів

0,00

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
Вид
Повне
спонсорсь
спонсорсько
найменува
кого
го внеску
ння особи
Внеску

01.04.2017
Загальна сума

надання
юридичної
адреси

0,00

-

-

Кошелєва
Ніна
Володими
рівна
-

Ідентифікаці
йний код
Місцезнаходж
юридичної
ення особи
особи за
ЄДРПОУ
Київська обл,
м.Вишгород,
-

-

Сума
(грн.)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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
Платежі з рахунків політичної партії,
усього, у тому числі:
на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб
Платежі з рахунків виборчого фонду, усього, у
тому числі:
на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб
Платежі з рахунку відшкодування витрат з
фінансуванням
передвиборної
агітації
політичної партії, усього, у тому числі:
на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб
Платежі з рахунків кандидатів, усього, у тому
числі:
на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб
Платежі з рахунку для отримання коштів з
державного
бюджету
на
фінансування
статутної діяльності, усього, у тому числі:
на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб
Загальна сума платежів

Код рядка

Сума (грн)

пункт 1.1

116 649,82

підпункт 1
підпункт 2

81 597,41
35 052,41

пункт 1.2

-

підпункт 1
підпункт 2

-

пункт 1.3

-

підпункт 1
підпункт 2

-

пункт 1.4

-

підпункт 1
підпункт 2

-

пункт 1.5
підпункт 1
підпункт 2

116649,82

1.1.Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:

1)

на користь фізичних осіб

Дата здійс. Найменування
Плат. з
банку, вид
рах. ПП
рахунку

№ розрах. докта

Призвіще, ім'я, по-батькові

РНЛКПП або
серія та
номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання особи

16100,00

Київська обл, Бородянський р-н,
р.IV, п.
Плата за оренду у 04/2017 зг дог оренди
1.1, пп.
с. Неміщаєве, вул. Ю. Гагарина,
N 12/09 вiд 12.09.16р. Без ПДВ
1
71

3000,00

Зарплата за квiтень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

1450,00

Київська обл., Києво-Святошинський
район, смт. Святопетрівське,

Зарплата за квiтень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

800,00

Кравченко Михайлина Михайлівна

м. Київ,

Зарплата за квiтень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

1450,00

265

Чугунова Оксана Василівна

Житомирська обл. Андрушівський р-н
с.Новоівницьке,

Зарплата за квiтень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

850,00

268

Козак Микола Миколайович

Київська обл, Києво-Святошинський
район, c.Дмитрівка,

Зарплата за квiтень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

1126,00

268

Реган Павло Леонідович

Київська обл., Києво-Святошинський
район, м. Петрівське,

Зарплата за квiтень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

528,25

268

Кравченко Михайлина Михайлівна

м. Київ,

Зарплата за квiтень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

1126,00

268

Чугунова Оксана Василівна

Житомирська обл. Андрушівський р-н
с.Новоівницьке,

Зарплата за квiтень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

602,12

03.04.2017

246

Кроль Ірина Семенівна

10.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

261

Фізична особа-підприємець
Туржанська Н.М.

265

Козак Микола Миколайович

Київська обл, Києво-Святошинський
район, c.Дмитрівка,

265

Реган Павло Леонідович

265

14.04.2017

14.04.2017

14.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

Код
Сума (грн.)
рядка

Плата за оренду примiщення у серпнi
р.IV, п.
2017р. зг дог N 1 вiд 22.06.2016р та рах N
1.1, пп.
48 вiд 01.04.2017р. Без ПДВ Податки
1
утриманi та перерахованi повнiстю.

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

14.04.2017

Цільове призначення платежу

М.Київ,

2136421041

Edited with the trial version of

03.05.2017

04.05.2017

15.05.2017

15.05.2017

15.05.2017

15.05.2017

31.05.2017

31.05.2017

31.05.2017

31.05.2017

02.06.2017

02.06.2017

13.06.2017

13.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

М.Київ,

275

Кроль Ірина Семенівна

276

Фізична особа-підприємець
Туржанська Н.М.

279

Козак Микола Миколайович

Київська обл, Києво-Святошинський
район, c.Дмитрівка, вул. Польова, буд 2Б

279

Реган Павло Леонідович

279

Плата за оренду примiщення зг догFoxit
N 1 Advanced PDF Editor
р.IV, п.
вiд 22.06.2016р та рах N 60 вiд
1.1, this
пп. notice,
16100,00
To remove
visit:
01.05.2017р. Без ПДВ Податки утриманi
1
www.foxitsoftware.com/shopping
та перерахованi повнiстю.

Київська обл, Бородянський р-н,
р.IV, п.
Плата за оренду у 05/2017 зг дог оренди
1.1, пп.
с. Неміщаєве, вул. Ю. Гагарина,
N 12/09 вiд 12.09.16р. Без ПДВ
1
71

3000,00

Зарплата за травень 2017г.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

1400,00

Київська обл., Києво-Святошинський
район, смт. Святопетрівське,

Зарплата за травень 2017г.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

800,00

Кравченко Михайлина Михайлівна

м. Київ,

Зарплата за травень 2017г.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

1400,00

288

Чугунова Оксана Василівна

Житомирська обл. Андрушівський р-н
с.Новоівницьке,

Зарплата за травень 2017г.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

850,00

288

Козак Микола Миколайович

Київська обл, Києво-Святошинський
район, c.Дмитрівка,

Зарплата за травень 2017г.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

1184,05

288

Реган Павло Леонідович

Київська обл., Києво-Святошинський
район, смт. Святопетрівське,

Зарплата за травень 2017г.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

532,27

288

Кравченко Михайлина Михайлівна

м. Київ,

Зарплата за травень 2017г.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

1184,05

288

Чугунова Оксана Василівна

Житомирська обл. Андрушівський р-н
с.Новоівницьке,

Зарплата за травень 2017г.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

606,15

Плата за оренду примiщення та
компенсацiю комунальних витрат зг дог р.IV, п.
1.1, пп.
N 1 вiд 22.06.2016р та рах N 72 вiд
1
01.06.2017р. Податки утриманi та
перерахованi повнiстю

16100,00

294

Кроль Ірина Семенівна

295

Фізична особа-підприємець
Туржанська Н.М.

302

ФОП Євтушенко Оклександр
Вікторович

303

ФОП Євтушенко Оклександр
Вікторович

2136421041

М.Київ,

Київська обл, Бородянський р-н,
Плата за оренду у 06/2017 зг дог оренди
с. Неміщаєве, вул. Ю. Гагарина,
N 12/09 вiд 12.09.16р. Без ПДВ
71
85000, Донецька обл, м.
Плата за заправцi картриджа зг рах N 128
2788418472 Добропілля, проспект Шевченко,
вiд 13.06.17р. Без ПДВ
буд. 18, кв. 31
85000, Донецька обл, м.
Плата за картридж зг рах N 129 вiд
2788418472 Добропілля, проспект Шевченко,
13.06.17р. Без ПДВ
буд. 18, кв. 31
2136421041

р.IV, п.
1.1, пп.
1

3000,00

р.IV, п.
1.1, пп.
1

136,00

р.IV, п.
1.1, пп.
1

316,00

15.06.2017

15.06.2017

15.06.2017

15.06.2017

30.06.2017

30.06.2017

30.06.2017

30.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний
ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

297

Козак Микола Миколайович

Київська обл, Києво-Святошинський
район, c.Дмитрівка,

Зарплата за червень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

1400,00

297

Реган Павло Леонідович

Київська обл., Києво-Святошинський
район, см. Святопетрівське,

Зарплата за червень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

800,00

297

Кравченко Михайлина Михайлівна

м. Київ,

Зарплата за червень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

1400,00

297

Чугунова Оксана Василівна

Житомирська обл. Андрушівський р-н
с.Новоівницьке,

Зарплата за червень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

850,00

304

Козак Микола Миколайович

Київська обл, Києво-Святошинський
район, c.Дмитрівка,

Зарплата за червень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

1184,05

304

Реган Павло Леонідович

Київська обл., Києво-Святошинський
район, см. Святопетрівське,

Зарплата за червень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

532,27

304

Кравченко Михайлина Михайлівна

м. Київ,

Зарплата за червень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

1184,05

304

Чугунова Оксана Василівна

Житомирська обл. Андрушівський р-н
с.Новоівницьке,

Зарплата за червень 2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
1

606,15

Усього

81597,41
1) на користь юридичних осіб

Дата здійс. Найменування
Плат. з
банку, вид
рах. ПП
рахунку

03.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

03.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

№ розрах. докта

AS73v26lzp

43O00TUM8Y

Повне найменування особи

ПАТ КБ "Приватбанк"

ПАТ КБ "Приватбанк"

Ідентифікаці
йний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місце знаходження особи

Цільове призначення платежу

Код
Сума (грн.)
рядка

14360570

Комiсiя за обслуговування рахунку
49094, Дніпропетровська обл., м.
р.IV, п.
березень 2017р. згiдно договору
1.1, пп.
Дніпро, вул. НАБЕРЕЖНА
банкiвського рахунку вiд 21.08.2015, без
2
ПЕРЕМОГИ, б. 50
ПДВ

100,00

14360570

Комiсiя за виконання платежiв в
49094, Дніпропетровська обл., м.
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
Дніпро, вул. НАБЕРЕЖНА
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
ПЕРЕМОГИ, б. 50
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

03.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

03.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

03.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

03.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

03.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

03.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

43O00TUM7Y

ПАТ КБ "Приватбанк"

05.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

259

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIТЕЛ"

05.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

0405L007HY

05.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

258

257

43O00TUM5Y

257

43O00TUM6Y

258

Київська обласна регіональна
парторганізація "Українське
обєденання патріотів - УКРОП"

ПАТ КБ "Приватбанк"

УК у Вишгородському р-ні

ПАТ КБ "Приватбанк"

39949818

14360570

37868556

14360570

07300, м. Вишгород , вул.
Межигірського Спасу, 48

р.IV, п.

Перевенення коштiв на поточний рахунок
1.1, пп.
у Райффайзен банку АВАЛЬ.
2

350,00

Комiсiя за виконання платежiв в
49094, Дніпропетровська обл., м.
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
Дніпро, вул. НАБЕРЕЖНА
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
ПЕРЕМОГИ, б. 50
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

*;101;39949818; ПДФО (11010400) iз
орендною плати Кроль I.С. код
2961209683 утриман i перерахован
повнiстю. Без ПДВ

р.IV, п.
1.1, пп.
2

3600,00

Комiсiя за виконання платежiв в
49094, Дніпропетровська обл., м.
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
Дніпро, вул. НАБЕРЕЖНА
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
ПЕРЕМОГИ, б. 50
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

07300, Київська область,
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13

*;101;39949818; Вiйськовий збiр iз
орендної плати Кроль I.С. (код
2961209683) утриман та перерахован
повнiстю. Без ПДВ;;;

р.IV, п.
1.1, пп.
2

300,00

14360570

Комiсiя за виконання платежiв в
49094, Дніпропетровська обл., м.
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
Дніпро, вул. НАБЕРЕЖНА
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
ПЕРЕМОГИ, б. 50
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

31108855

м.Київ, вул. Горького, буд. 91/14,
офіс 147

р.IV, п.
1.1, пп.
2

60,74

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

Комiсiя за виконання платежiв в
49094, Дніпропетровська обл., м.
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
Дніпро, вул. НАБЕРЕЖНА
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
ПЕРЕМОГИ, б. 50
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIТЕЛ"

31108855

Абонплата за послуги мережi Iнтернет зг р.IV, п.
м.Київ, вул. Горького, буд. 91/14,
дог N 221В16 вiд 05.07.16 та рах N 10744 1.1, пп.
офіс 147
2
вiд 31.03.17р.

960,00

УК у Вишгородському р-ні

37868556

07300, Київська область,
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13

Абонплата за послуги звязку зг дог N
84S16 вiд 05.07.16 та рах N 10745 вiд
31.03.17р.

Комiсiя за виконання платежiв в
49094, Дніпропетровська обл., м.
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
Дніпро, вул. НАБЕРЕЖНА
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
ПЕРЕМОГИ, б. 50
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

Попередня плата за канцтовари зг рах N р.IV, п.
335 вiд 07.04.2017р. У сумi 329.15 грн., 1.1, пп.
2
ПДВ - 20 % 65.83 грн.

394,98

Комiсiя за виконання платежiв в
49094, Дніпропетровська обл., м.
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
Дніпро, вул. НАБЕРЕЖНА
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
ПЕРЕМОГИ, б. 50
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

*;101;39949818;Вiйськовий збiр iз з/пл за р.IV, п.
1.1, пп.
04/2017 утриман та перерахован
2
повнiстю. Без ПДВ;;;

84,79

14360570

Комiсiя за виконання платежiв в
49094, Дніпропетровська обл., м.
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
Дніпро, вул. НАБЕРЕЖНА
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
ПЕРЕМОГИ, б. 50
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

Вишгордська ОДПІ ГУ ДФУ у
Київській області

39466569

07300, Київська обл, м.
Вишгород, просп. Шевченка, 1а

*;101;39949818;ЕСВ 22% на з/пл за
04/2017 р нарахован та перерахован
повнiстю .;;;

р.IV, п.
1.1, пп.
2

1243,49

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360569

49094, Дніпропетровська обл., м.
Дніпро, вул. НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ, б. 50

Комiсiя РКО вiд зарплати за квiтень
2017р.

р.IV, п.
1.1, пп.
2

11,38

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

Комiсiя за виконання платежiв в
49094, Дніпропетровська обл., м.
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
Дніпро, вул. НАБЕРЕЖНА
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
ПЕРЕМОГИ, б. 50
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

УК у Вишгородському р-ні

37868556

*;101;39949818;ПДФО iз з/пл за 04/2017 р.IV, п.
утриман та перерахован повнiстю. Без 1.1, пп.
2
ПДВ;;;

1017,40

05.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

0405L007GY

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

10.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

260

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОФІС
ЛЕНД"

39365207

14.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

4EO01NMCLY

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

14.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

263

УК у Вишгородському р-ні

37868556

14.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

4EO01NMCJY

ПАТ КБ "Приватбанк"

14.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

262

14.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

266

14.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

4EO01NMCFY

14.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

264

М.Київ., вул Шолом-Алейхема,
буд. 19, кв. 215

07300, Київська область,
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13

07300, Київська область,
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13

Комiсiя за виконання платежiв в
49094, Дніпропетровська обл., м.
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
Дніпро, вул. НАБЕРЕЖНА
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
ПЕРЕМОГИ, б. 50
тарифiв банку, без ПДВ.

14.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

4EO01S26UY

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

14.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

267

СТРАХОВI КОМПАНIЯ
ПРОВIДНА ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

23510137

03049, м.Київ, проспект
Повітофлотський, буд. 25

28.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

4SO02QEV4Y

ПАТ КБ "Приватбанк"

28.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

271

28.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

269

28.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

4SO02QEV3Y

28.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

272

28.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

4SO02QEV2Y

28.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

270

Страховий платiж за дог N
11/1166515/1003/13 вiд 14.04.17р. Без
ПДВ

3,00

р.IV, п.
1.1, пп.
2

160,45

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

УК у Вишгородському р-ні

37868556

07300, Київська область,
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13

*;101;39949818;Вiйськовий збiр iз з/пл за р.IV, п.
1.1, пп.
04/2017 утриман та перерахован
2
повнiстю;;;

60,34

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360569

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

р.IV, п.
1.1, пп.
2

8,46

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

Вишгордська ОДПІ ГУ ДФУ у
Київській області

39466569

07300, Київська обл, м.
Вишгород, просп. Шевченка, 1а

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

УК у Вишгородському р-ні

37868556

Комiсiя РКО вiд зарплати за квiтень
2017р.

*;101;39949818;ЕСВ 22% на з/пл за
04/2014 р нарахован та перерахован
повнiстю .;;;

р.IV, п.
1.1, пп.
2

1226,01

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

р.IV, п.
07300, Київська область,
*;101;39949818;ПДФО iз з/пл за 04/2017
1.1, пп.
утриман та перерахован повнiстю/;;;
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13
2

454,97

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

20577351

09100, Київська обл, м. Біла
Церква, вул. Андрія
Шептицького, буд 2

Оренда примiщення за 04/2017р. зг дог N р.IV, п.
1.1, пп.
1440 вiд 17.03.17р. та рах N 1572 вiд
2
11.04.17р. ПДВ - 408,34грн.

2450,04

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

Київська обласна регіональна
парторганізація "Українське
обєденання патріотів - УКРОП"

39949818

07300, м. Вишгород , вул.
Межигірського Спасу, 48

Перевенення коштiв на поточний рахунок
1.1, пп.
у Райффайзен банку АВАЛЬ.
2

14305909

01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд.
9

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

37868556

07300, Київська область,
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

28.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

4SO02QEUZY

ПАТ КБ "Приватбанк"

28.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

273

Управляння комунальної власності
та концесії Білоцерківської міської
ради

28.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

4SO02QEX2Y

28.04.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

274

28.04.2017

ПАТ
"Райффайзен
Банк Аваль"

03.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

03.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

03.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

bn

AS74s2wkap

277

53O02X0BOY

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

ПАТ КБ "Приватбанк"

УК у Вишгородському р-ні

ПАТ КБ "Приватбанк"

р.IV, п.

Комісія за ведення поточних рахунків
клієнта ППКОРПП "УОП-УКРОП" в
дире. 26-Київ за період 31.03.17 по
27.04.17, без ПДВ.

500,00

р.IV, п.
1.1, пп.
2

250,00

Комiсiя за обслуговування рахунку
р.IV, п.
квiтень 2017р. згiдно договору
1.1, пп.
банкiвського рахунку вiд 21.08.2015, без
2
ПДВ

100,00

*;101;39949818; Вiйськовий збiр iз
орендної плати Кроль I.С. (код
2961209683) утриман та перерахован
повнiстю. Без ПДВ;;;

р.IV, п.
1.1, пп.
2

300,00

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

03.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

03.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

03.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

53O02X0BMY

10.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

278

10.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

5AO03CVH2Y

10.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

277

10.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

15.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

5FO03RPM0Y

15.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

280

276

53O02X0BNY

5AO03CVH1Y

*;101;39949818; ПДФО (11010400) iз
орендною плати Кроль I.С. код
2961209683 утриман i перерахован
повнiстю. Без ПДВ

р.IV, п.
1.1, пп.
2

3600,00

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIТЕЛ"

31108855

м.Київ, вул. Горького, буд. 91/14,
офіс 147

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIТЕЛ"

31108855

УК у Вишгородському р-ні

ПАТ КБ "Приватбанк"

37868556

07300, Київська область,
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13

Абонплата за послуги звязку зг дог N
84S16 вiд 05.07.16 та рах N 10745 вiд
31.01.17р.

р.IV, п.
1.1, пп.
2

60,74

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

Абонплата за послуги мережi Iнтернет зг р.IV, п.
м.Київ, вул. Горького, буд. 91/14,
дог N 221В16 вiд 05.07.16 та рах N 10744 1.1, пп.
офіс 147
2
вiд 31.01.17р.

960,00

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360569

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

р.IV, п.
1.1, пп.
2

11,13

ПАТ КБ "Приватбанк"

Комiсiя РКО вiд зарплати за травень
2017р.

15.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

15.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

15.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

5FO03RPLWY

15.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

37868556

07300, Київська область,
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13

*;101;39949818; ПДФО iз з/пл за 02/2017 р.IV, п.
утриман та перерахован повнiстю. Без 1.1, пп.
2
ПДВ;;;

995,04

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

283

Вишгордська ОДПІ ГУ ДФУ у
Київській області

39466569

07300, Київська обл, м.
Вишгород, просп. Шевченка, 1а

р.IV, п.
1.1, пп.
2

1216,15

15.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

282

УК у Вишгородському р-ні

37868556

р.IV, п.
07300, Київська область,
*;101;39949818;Вiйськовий збiр iз з/пл за
1.1, пп.
05/2017 ;;;
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13
2

82,93

18.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

284

Управляння комунальної власності
та концесії Білоцерківської міської
ради

20577351

09100, Київська обл, м. Біла
Церква, вул. Андрія
Шептицького, буд 2

Оренда примiщення за 05/2017р. зг дог N р.IV, п.
1.1, пп.
1440 вiд 17.03.17р. та рах N 1945 вiд
2
11.05.17р. ПДВ - 412,01грн.

2472,09

18.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

5IO045IDYY

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

31.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

289

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360569

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

р.IV, п.
1.1, пп.
2

8,77

281

5FO03RPLXY

УК у Вишгородському р-ні

ПАТ КБ "Приватбанк"

*;101;39949818;ЕСВ 22% на з/пл за
05/2017 р ;;;

Комiсiя РКО вiд зарплати за травень
2017р.

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

р.IV, п.
07300, Київська область,
*;101;39949818;Вiйськовий збiр iз з/пл за
1.1, пп.
05/2017 ;;;
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13
2

62,65

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

р.IV, п.
1.1, пп.
2

1258,85

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

37868556

р.IV, п.
07300, Київська область,
*;101;39949818;ПДФО iз з/пл за 05/2017
1.1, пп.
;;;
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13
2

607,86

39365207

М.Київ., вул Шолом-Алейхема,
буд. 19, кв. 215

Попередня плата за канцтовари зг рах N р.IV, п.
488 вiд 30.05.2017р. У сумi 374.19 грн., 1.1, пп.
2
ПДВ - 20 % 74.84 грн.

449,03

14305909

01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд.
9

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

31.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

5VO055DC8Y

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

31.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

291

УК у Вишгородському р-ні

37868556

31.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

5VO055DC7Y

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

31.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

292

Вишгордська ОДПІ ГУ ДФУ у
Київській області

39466569

07300, Київська обл, м.
Вишгород, просп. Шевченка, 1а

31.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

5VO055DC6Y

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

31.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

290

УК у Вишгородському р-ні

31.05.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

293

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОФІС
ЛЕНД"

31.05.2017

ПАТ
"Райффайзен
Банк Аваль"

01.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

bn

AS75v2y3rp

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

ПАТ КБ "Приватбанк"

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

*;101;39949818;ЄСВ 22% на з/пл за
05/2017 р;;;

Комісія за ведення поточних рахунків
клієнта ППКОРПП "УОП-УКРОП" в
дире. 26-Київ за період 28.04.17 по
30.05.17, без ПДВ.

р.IV, п.
1.1, пп.
2

250,00

Комiсiя за обслуговування рахунку
р.IV, п.
травень 2017р. згiдно договору
1.1, пп.
банкiвського рахунку вiд 21.08.2015, без
2
ПДВ

100,00

02.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

02.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

02.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

02.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

02.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

08.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

68O05SQAVY

08.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

297

08.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

68O05SQAUY

08.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

296

62O05DUSMY

296

62O05DUSLY

295

62O05DUSKY

ПАТ КБ "Приватбанк"

УК у Вишгородському р-ні

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

37868556

07300, Київська область,
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

37868556

07300, Київська область,
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.
*;101;39949818; Вiйськовий збiр iз
орендної плати Кроль I.С. (код
2961209683) утриман та перерахован
повнiстю. Без ПДВ;;;

3,00

р.IV, п.
1.1, пп.
2

300,00

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

*;101;39949818; ПДФО (11010400) iз
орендною плати Кроль I.С. код
2961209683 утриман i перерахован
повнiстю. Без ПДВ

р.IV, п.
1.1, пп.
2

3600,00

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIТЕЛ"

31108855

м.Київ, вул. Горького, буд. 91/14,
офіс 147

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIТЕЛ"

31108855

УК у Вишгородському р-ні

ПАТ КБ "Приватбанк"

Абонплата за послуги звязку зг дог N
84S16 вiд 05.07.16 та рах N 10745 вiд
31.05.17р.

р.IV, п.
1.1, пп.
2

60,74

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

Абонплата за послуги мережi Iнтернет зг р.IV, п.
м.Київ, вул. Горького, буд. 91/14,
дог N 221В16 вiд 05.07.16 та рах N 10744 1.1, пп.
офіс 147
2
вiд 31.05.17р.

960,00

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

р.IV, п.
1.1, пп.
2

11,13

13.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

13.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

6DO066V09Y

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360571

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

15.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

298

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360569

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

15.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

15.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

6FO06CJK6Y

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

15.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

301

УК у Вишгородському р-ні

37868556

р.IV, п.
07300, Київська область,
*;101;39949818;ПДФО iз з/пл за 06/2017
1.1, пп.
;;;
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13
2

995,04

15.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

6FO06CJK2Y

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

15.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

299

Вишгордська ОДПІ ГУ ДФУ у
Київській області

39466569

07300, Київська обл, м.
Вишгород, просп. Шевченка, 1а

р.IV, п.
1.1, пп.
2

1216,15

15.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

300

УК у Вишгородському р-ні

37868556

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

6DO066V1IY

6FO06CJK5Y

ПАТ КБ "Приватбанк"

ПАТ КБ "Приватбанк"

Комiсiя РКО вiд зарплати за червень
2017р.

*;101;39949818;ЄСВ 22% на з/пл за
06/2017 р;;;

р.IV, п.

*;101;39949818;Вiйськовий збiр iз з/пл за
1.1, пп.
06/2017 ;;;
2

82,93

30.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

6UO07JANQY

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

30.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

306

Вишгордська ОДПІ ГУ ДФУ у
Київській області

39466569

07300, Київська обл, м.
Вишгород, просп. Шевченка, 1а

30.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

6UO07JANOY

ПАТ КБ "Приватбанк"

30.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

307

УК у Вишгородському р-ні

30.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

6UO07JANPY

30.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

30.06.2017

ПАТ КБ
"Приватбанк",
поточний

Усього

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.
*;101;39949818;ЕСВ 22% на з/пл за
06/2017 р нарахован та перерахован
повнiстю .;;;

3,00

р.IV, п.
1.1, пп.
2

1258,85

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

37868556

07300, Київська область,
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13

*;101;39949818;Вiйськовий збiр iз з/пл за р.IV, п.
1.1, пп.
06/2017 утриман та перерахован
2
повнiстю;;;

62,65

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя за виконання платежiв в
р.IV, п.
нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою
1.1, пп.
офертою банку N б/н вiд 21.08.2015 та
2
тарифiв банку, без ПДВ.

3,00

308

УК у Вишгородському р-ні

37868556

р.IV, п.
07300, Київська область,
*;101;39949818;ПДФО iз з/пл за 06/2017
1.1, пп.
утриман та перерахован повнiстю;;;
м.Вишгород, вул. Кургузова, 13
2

607,86

305

ПАТ КБ "Приватбанк"

14360570

р.IV, п.
1.1, пп.
2

8,77

01001, м.Київ, вул.
Грушевського, буд. 1 Д

Комiсiя РКО вiд зарплати за червень
2017р.

35052,41

