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Ідентифікаційний
код юридичної особи за ЄДРПОУ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя

Поштовий індекс
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Фактичне місцезнаходження (у разі
невідповідності місцезнаходження)
м.Запоріжжя вул.Троїцька,буд.27
оф.4

E-mail

zp,party@ukrop,com,ua
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050 942 18 12

9
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zp,party@ukrop,com,ua
E-mail
Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок),
номери рахунків (рахунку): Філія Запорізька РУКБ Приватбанк ЄДРПОУ 14360570 МФО 313399
п/рах 26009055720384; ПАТ "Райффайзен банк АВАЛЬ", ЄДРПОУ 14305909 МФО 380805 п/рах
26003556043

Рішення про внесення політичної партії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 15,12,2014 №209п
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Загальна інформація про політичну партію
Політична
партія

Обласні
організації

Міські
організації

Районні
організації

Сільські,
селищні,
первинні
організації

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101

-

-

-

-

-

-

районних

-

-

-

-

міських
районних у містах, де
утворено районні у місті
ради

-

-

-

60

-

-

-

-

-

-

сільських та селищних

-

-

-

41

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

депутатів місцевих рад

-

-

-

6

-

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:
у Президенти України
у народні депутати
України
до органів місцевого
самоврядування, у тому
числі:
обласних

Обрано на останніх
виборах, усього осіб, у
тому числі:
народних депутатів
України

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

Найменування місцевої
організації

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Фактичне
місцезнаходження

Реквізити
банків, в
яких
відкриті
рахунки, та
номери
рахунків

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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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 тому числі:

глава 1 розділу
І

-

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 праві користування, усього,
у тому числі:

-

глава 2 розділу
І

нерухоме майно, що перебуває на праві користування, усього

пункт 2.1

рухоме майно, що перебуває на праві користування, усього, у тому числі:

пункт 2.2

-

транспортні засоби

пункт 2.2.1

-

рухоме майно

пункт 2.2.2

-

на рахунках політичної партії

пункт 2.3
глава 1 розділу
II
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 з державного бюджету, усього, у тому числі:

глава 2 розділу
ІІ

-

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

пункт 2.1

-

пункт 2.2
глава 1 розділу
III

-

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

на рахунок для відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації
Внески грошовими коштами, усього, у тому числі:

263,25
263,25

69871,00

членські внески

48260,00

на рахунки політичної партії, усього, в тому числі:

пункт 1.1

52066,00

повернено коштів, усього, у тому числі:

пункти 1.2, 1.3

-

грошових коштів власнику, усього

пункти 1.2, 1.3

-

грошових коштів до державного бюджету, усього

пункти 1.2, 1.3

-

на рахунок виборчого фонду, усього

пункт 1.4

17805,00

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

-

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

-

-
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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)

-

-

Повернено внесків нерухомим майном, усього, у тому числі:

глава 2 розділу
ІІІ
пункти 2.2, 2.3

власнику, усього

пункти 2.2, 2.3

-

до державного бюджету

-

транспортними засобами

пункти 2.2, 2.3
глава 3 розділу
ІІІ
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

-

до державного бюджету

-

Повернено внесків нематеріальними активами, усього, у тому числі:

пункти 3.5, 3.6
глава 4 розділу
ІІІ
пункти 4.2, 4.3

власнику

пункти 4.2, 4.3

-

до державного бюджету

-

Повернено внесків цінними паперами, усього,

пункти 4.2, 4.3
глава 5 розділу
ІІІ
пункти 5.2, 5.3

власнику

пункти 5.2, 5.3

-

до державного бюджету

-

Повернено спонсорських внесків, усього, у тому числі:

пункти 5.2, 5.3
глава 6 розділу
ІІІ
пункти 6.2, 6.3

власнику

пункти 6.2, 6.3

-

до державного бюджету

пункти 6.2, 6.3

-

Внески нерухомим майном, усього

Внески рухомим майном, усього, у тому числі:

Внески нематеріальними активами, усього

Внески цінними паперами, усього

Спонсорські внески, усього

Витрати на здійснення статутної діяльності, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

розділ IV

72005,54

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

-

-
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23665,50

-

12363,86

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

-

-

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

-

17805,00

11500,00

11500,00

6671,18
розділ V
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-

ІІ. Відомості про грошові кошти політичної партії
Зведена таблиця грошових коштів політичної партії
станом на кінець відповідного звітного кварталу
Перелік надходжень

Код рядка

Сума (грн)

Примітка

Грошові кошти, усього,
у тому числі:
на рахунках політичної
партії
на рахунках виборчого
фонду

глава 1

263,25

-

пункт 1.1

263,25

-

пункт 1.2

0,00

-

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

-

-

6

1. Відомості про грошові кошти на рахунках політичної партії
1.1. Грошові кошти на рахунку політичної партії
Найменування банку та/або інших
фінансових установ

Філія ЗР УКБ Приватбанк
ПАТ "Райффайзен банк АВАЛЬ"

Вид рахунку

поточний
рахунок
поточний
рахунок

Номер рахунку

Сума коштів

26009055720384
26003556043

Загальна сума

263,25
263,25

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

Вид рахунку

Номер рахунку

Сума коштів

ПАТ "Райффайзен банк АВАЛЬ"

виборчий

2642043

0,00

Загальна сума

0,00
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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
Код рядка

Сума
(вартість),
грн

глава 1

69871,00

-

на рахунки політичної партії, усього, у тому числі:

пункт 1.1

52066,00

-

від фізичних осіб

підпункт 1

48260,00

-

від юридичних осіб

підпункт 2

3806,00

-

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

пункт 1.2

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

грошових коштів до державного бюджету

пункт1.2

-

-

Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки
політичної партії, усього, у тому числі:

пункт 1.3

-

-

-

-

Перелік внесків
Надійшло внесків грошовими коштами, усього, у тому числі:

грошових коштів власнику, усього, у тому числі:

власнику, усього, у тому числі:

Примітка

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

грошових коштів до державного бюджету

пункт 1.3

-

-

на рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі:

пункт 1.4

17805,00

-

від фізичних осіб

підпункт 1

17805,00

-

від юридичних осіб

підпункт 2

-

-

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

пункт 1.5

-

-

грошових коштів власнику, усього, у тому числі:

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

-

-

пункт 1.6

-

-

грошових коштів власнику, усього, у тому числі:

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 тому числі:

пункт 2.1

-

-

від фізичних осіб

підпункт 1

-

-

від юридичних осіб

підпункт 2

-

-

Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли з
порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі:

пункт 2.2

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

внесків нерухомим майном до державного бюджету

пункт 2.2

-

-

грошових коштів до державного бюджету
Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки
виборчого фонду, усього, у тому числі:

внесків нерухомим майном власнику, усього, у тому числі:
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Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли
помилково, усього, у тому числі:

пункт 2.3

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

внесків нерухомим майном до державного бюджету

пункт 2.3

-

-

Надійшло внесків рухомим майном, усього, у тому числі:

пункт 3.1
глави 3

-

-

транспортними засобами, усього, у тому числі:

пункт 3.1

-

-

від фізичних осіб

підпункт 1

-

-

від юридичних осіб

підпункт 2

-

-

пункт 3.2

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

внесків транспортними засобами до державного бюджету

пункт 3.2

-

-

пункт 3.3

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

внесків транспортним засобами до державного бюджету

пункт 3.3

-

-

рухомим майном, усього, у тому числі:

пункт 3.4

-

-

від фізичних осіб

підпункт 1

-

-

від юридичних осіб

підпункт 2

-

-

Повернено внесків рухомим майном, що надійшли з
порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі:

пункт 3.5

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

внесків рухомим майном до державного бюджету

пункт 3.5

-

-

Повернено внесків рухомим майном, що надійшли
помилково, усього, у тому числі:

пункт 3.6

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

внесків рухомим майном до державного бюджету

пункт 3.6

-

-

Надійшло внесків нематеріальними активами, усього,

пункт 4.1

-

-

від фізичних осіб

підпункт 1

-

-

від юридичних осіб

підпункт 2

-

-

пункт 4.2

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

внесків нематеріальними активами до державного бюджету

пункт 4.2

-

-

Повернено внесків нематеріальними активами, що надійшли
помилково, усього, у тому числі:

пункт 4.3

-

-

внесків нерухомим майном власнику, усього, у тому числі:

Повернено внесків транспортними засобами, що надійшли з
порушенням вимог законодавства усього, у тому числі:
внесків транспортними засобами власнику, усього, у тому
числі:

Повернено внесків транспортними засобами, що надійшли
помилково, усього, у тому числі:
внесків транспортними засобами власнику, усього, у тому
числі:

внесків рухомим майном власнику, усього,

внесків рухомим майном власнику, усього, у тому числі:

Повернено внесків нематеріальними активами, що надійшли з
порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі:
внесків нематеріальними активами власнику, усього, у тому
числі:
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внесків нематеріальними активами власнику, усього, у тому
числі:

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

внесків нематеріальними активами до державного бюджету

пункт 4.3

-

-

Надійшло внесків цінними паперами, усього, у тому числі:

пункт 5.1

-

-

від фізичних осіб

підпункт 1

-

-

від юридичних осіб

підпункт 2

-

-

Повернено внесків цінними паперами, що надійшли з
порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі:

пункт 5.2

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

внесків цінними паперами до державного бюджету

пункт 5.2

-

-

Повернено внесків цінними паперами, що надійшли
помилково, усього, у тому числі:

пункт 5.3

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

внесків цінними паперами до державного бюджету

пункт 5.3
пункт 6.1
глави 6

-

-

-

-

Повернено спонсорських внесків, що надійшли з порушенням
вимог законодавства, усього, у тому числі:

пункт 6.2

-

-

до державного бюджету

підпункт 2

-

-

Повернено спонсорських внесків, що надійшли помилково,
усього, у тому числі:

пункт 6.3

-

-

власнику

підпункт 1

-

-

до державного бюджету

підпункт 2

-

-

внесків цінними паперами власнику, усього, у тому числі:

внесків цінними паперами власнику, усього, у тому числі:

Надійшло спонсорських внесків, усього
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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
надходження

Вид
рахунку

Номер
розрахункового
документа

03,04,2017

Поточний

@2PL627256

04,04,2017

Поточний

@2PL072737

04,04,2017

Поточний

@2PL072741

04,04,2017

Поточний

@2PL072743

04,04,2017

Поточний

@2PL072739

04,04,2017

Поточний

@2PL072749

04,04,2017

Поточний

@2PL072745

04,04,2017

Поточний

@2PL072765

04,04,2017

Поточний

@2PL072747

07,04,2017

Поточний

@2PL491110

07,04,2017

Поточний

@2PL491118

07,04,2017

Поточний

@2PL491108

07,04,2017

Поточний

@2PL491104

07,04,2017

Поточний

@2PL491106

19,04,2017

Поточний

@2PL491106

05,05,2017

Поточний

@2PL028849

18,05,2017

Поточний

@2PL876770

18,05,2017

Поточний

@2PL014148

06,06,2017

Поточний

19,06,207

Поточний

Прізвище,
ім’я, по
батькові
платника
Філіпченко
Валентина
Миколаївна
Ярошенко
Руслан
Вікторович

РНОКПП
або серія
та номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання
платника

Зап.область,м.Гуляйполе

Сума
(грн)

10000,00

69012 м.Запоріжжя

480,00

69096 м.Закпоріжжя

240,00

69096 м.Закпоріжжя

480,00

69035 м.Запоріжжя

480,00

69041 м.Запоріжжя

1000,00

69000 м.Запоріжжя,

480,00

69000 м.Запоріжжя,

480,00

69095 м.Запоріжжя

1000,00

69095 м.Запоріжжя

120,00

69000 м.Запоріжжя

3500,00

69000 м.Запоріжжя

120,00

69014 м.Запоріжжя

480,00

69000 м.Запоріжжя

1000,00

69000 м.Запоріжжя

7000,00

69000 м.Запоріжжя

5000,00

69000 м.Запоріжжя,

2700,00

Рой Наталля
Миколаївна

69000 м.Запоріжжя

1900,00

@2PL276888

Мухін
Олександр
Вікторович

69000 м.Запоріжжя

5000,00

@2PL126747

Рой Наталля
Миколаївна

69000 м.Запоріжжя,

6800,00

Сідельникова
Олена
Леонідівна
Балашов Сергій
Михайлович
Чередніченко
Станіслав
Вікторович
Барзіон Микола
Олексійович
Коломоєць
Олег
Олександрович
Прасол
Михайло
Вікторович
Наумов
Геннадій
Борисович
Борищук
Станіслав
Володимирович
Мухін
Олександр
Вікторович
Курмельов
Антон
Олександрович
Куртєв
Анатолій
Володимирович
Зотов Дмитро
Іванович
Воробець
Денис
Вікторович
Мухін
Олександр
Вікторович
Пичак Наталля
Миколаївна

Усього надійшло коштів

48260,00
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2) від юридичних осіб

дата
надходження

17,05,2017

19,05,2017

Номер
розрахункового
документа

Вид
рахунку

Поточний

3

Поточний

9

Повне
найменування
платника
ГУЛЯЙПІЛЬСЬ
КА МІСЬКА
ВИБОРЧА
КОМІСІЯ
ГУЛЯЙПІЛЬСЬ
КОГО
РАЙОНУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ
ГУЛЯЙПІЛЬСЬ
КА МІСЬКА
ВИБОРЧА
КОМІСІЯ
ГУЛЯЙПІЛЬСЬ
КОГО
РАЙОНУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
платника

Сума
(грн)

34156550

70200, Запорізька обл.,
Гуляйпільський район, місто
Гуляйполе, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА, будинок 15

1903,00

34156550

70200, Запорізька обл.,
Гуляйпільський район, місто
Гуляйполе, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА, будинок 16

1903,00

Усього надійшло коштів

3806,00

1.4. Внески грошовими коштами на рахунки виборчого фонду політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
внеску

Вид
рахунку

Номер
розрахункового
документа

18.04.2017

виборчий

1

26.04.2017

27.04.2017

виборчий

4

виборчий

6

Прізвище,
ім’я, по
батькові
платника

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Філіпченко
Валентина
Миколаївна
Філіпченко
Валентина
Миколаївна
Філіпченко
Валентина
Миколаївна

Місце
проживання
платника

Сума
(грн)

5186,25
м. Гуляйполе
11625,00
м. Гуляйполе,
993,75
м. Гуляйполе

Усього надійшло коштів

17805,00

2) від юридичних
осіб
Дата
надходження
внеску

Вид
рахунку

Номер
розрахункового
документа

Повне
найменування
платника

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
платника

Сума
(грн)

-

-

-

-

-

-

-

Усього надійшло коштів

0,00

12

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:

Код рядка

Сума (грн)

пункт 1.1

54200,54

підпункт 1
підпункт 2

23665,50
30535,04

пункт 1.2

17805,00

на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб

підпункт 1
підпункт 2

3000,00
14805,00

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

пункт 1.3

-

на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб

підпункт 1
підпункт 2

-

Платежі з рахунків кандидатів, усього, у
тому числі:

пункт 1.4

-

на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб

підпункт 1
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
на користь юридичних осіб
Загальна сума платежів

підпункт 1
підпункт 2
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72005,54

1.1.Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:

1)
Дата
здійс.
Плат. з
рах. ПП

на користь фізичних осіб

Найменування
банку, вид
рахунку

№ розрах.
док-та

Призвіще, ім'я, побатькові

РНЛКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання особи

Цільове призначення
платежу

Код
рядка

Сума
(грн.)

07,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

210

Гришин Ярослав
Володимирович

69120 м.Запоріжжя,

Заробітна плата за 2-у пол.березня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 07,04,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1312,22

07,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

210

Гришина Тетяна
Миколаївна

69120 м.Запоріжжя,

Заробітна плата за 2-у пол.березня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 07,04,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1176,40

07,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

210

Россоха Марина
Олександрівна

69063 м.Запоріжжя

Заробітна плата за 2-у пол.березня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 07,04,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1298,07

19,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

214

Гришин Ярослав
Володимирович

69120 м.Запоріжжя,

Заробітна плата за 1-у пол.квітня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 19,04,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1510,00

19,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

214

Гришина Тетяна
Миколаївна

69120 м.Запоріжжя,

Заробітна плата за 1-у пол.квітня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 19,04,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1500,00

19,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

214

Россоха Марина
Олександрівна

69063 м.Запоріжжя

Заробітна плата за 1-у пол.квітня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 19,04,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1500,00

05,05,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

218

Гришин Ярослав
Володимирович

69120 м.Запоріжжя,

Заробітна плата за 2-у пол.квітня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 05,05,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1102,22

14

05,05,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

218

Гришина Тетяна
Миколаївна

69120 м.Запоріжжя,

Заробітна плата за 2-у пол.квітня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 05,05,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1088,07

05,05,207

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

218

Россоха Марина
Олександрівна

69063 м.Запоріжжя

Заробітна плата за 2-у пол.квітня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 05,05,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1088,07

18,05,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

223

Гришин Ярослав
Володимирович

69120 м.Запоріжжя,

Заробітна плата за 1-у пол.травня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 18,05,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1100,00

18,05,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

223

Гришина Тетяна
Миколаївна

69120 м.Запоріжжя,

Заробітна плата за 1-у пол.травня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 18,05,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1090,00

18,05,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

223

Россоха Марина
Олександрівна

69063 м.Запоріжжя

Заробітна плата за 1-у пол.травня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 18,05,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1090,00

07,06,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

224

Гришин Ярослав
Володимирович

69120 м.Запоріжжя,

Заробітна плата за 2-у пол.травня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 07,05,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1516,25

07,06,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

224

Гришина Тетяна
Миколаївна

69120 м.Запоріжжя,

Заробітна плата за 2-у пол.травня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 07,05,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1502,10

07,06,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

224

Россоха Марина
Олександрівна

69063 м.Запоріжжя

Заробітна плата за 2-у пол.травня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 07,05,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1502,10

19,06,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

228

Гришин Ярослав
Володимирович

69120 м.Запоріжжя,

Заробітна плата за 1-у пол.червня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 19,06,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1440,00

15

19,06,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

228

Гришина Тетяна
Миколаївна

69120 м.Запоріжжя,

Заробітна плата за 1-у пол.червня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 19,06,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1425,00

19,06,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

228

Россоха Марина
Олександрівна

69063 м.Запоріжжя

Заробітна плата за 1-у пол.червня
2017р.Податки в бюджет
перераховані повністю 19,06,17р.

розд.4п.
1,1 пп1

1425,00

Усього

23665,5
1) на користь юридичних осіб

Дата
здійс.
Плат. з
рах. ПП

Найменування
банку, вид
рахунку

03,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

03,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

03,04,2017

Райфайзен банк
Аваль МФО
380805

04,04,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

№ розрах.
док-та

Повне найменування
особи

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місце знаходження особи

AS73v5c4hp

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

43O00UJ53Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

206

Комунальне
підприємство
"Муніципальна
Телевізійна Мережа"

24905384

69000 м.Запоріжжя
вул.Приходська,60

207

УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ В
ОРІХІВСЬКОМУ
РАЙОНІ
ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ

38025629

70500, Запорізька обл.,
Оріхівський район, місто Оріхів,
ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА,
будинок 72 А

16

Цільове призначення
платежу
Комісія за обслуговування
рахунку грудень 2016р.згідно
договору банківського
рахунку від 13,08,2015,без
ПДВ
Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.
Виготовлення і розміщення
інформ.сюжету та
розміщення програми
"Актуальне інтерв."зг.рах.72
від.30,03,17р.

Грошова застава місцевої
організації політичної партії

Код
рядка

Сума
(грн.)

розд.4
п,1,1
пп2

100,00

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

розд.4
п,1,1
пп2

11500,00

розд.4
п,1,1
пп2

2161,00

04,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

0404L0IR3Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

208

КАМ'ЯНСЬКОДНІПРОВСЬКА
МІСЬКА ВИБОРЧА
КОМІСІЯ
КАМ'ЯНСЬКОДНІПРОВСЬКОГО
РАЙОНУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

34120524

71304, Запорізька обл.,
Кам'янсько-Дніпровський
район, місто Кам'янкаДніпровська, ВУЛИЦЯ
КАХОВСЬКА, будинок 98

Грошова застава місцевої
організації політичної партії

розд.4
п,1,1
пп2

2179,00

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

04,04,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

04,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

0404L0IRJY

07,04,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

212

ДПІ в
Олександрівському р-ні
м.Запоріжжя

38025440

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;39923938;11011000;воєнний
збір із з/плати за 2-гу
пол.березня 17р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

68,83

07,04,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

211

Запорізьке
ДПІ,Олександрівське
відділення

38025440

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;101:39923938;Податок з
доходів ФО із з/плати за 2-гу
пол.березня 17р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

825,84

07,04,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

213

Запорізьке
ДПІ,Олександрівське
відділення

39501110

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;101:39923938;Єдиний
внесок на заг.соц.страхування
із з/плати за 2-гу пол.березня
17р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

1032,70

17

07,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

07,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

07,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

47O0164G3
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

47O0164G6
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

47O0164GA
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

08,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

1590800006

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Оплата комісії за касове
обслуговування по ЗОРППП
УОП УКРОП.

розд.4
п,1,1
пп2

9,47

19,04,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

216

ДПІ в
Олександрівському р-ні
м.Запоріжжя

38025440

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;39923938;11011000;воєнний
збір із з/плати за 1-у
пол.квітня 17р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

90,00

14360570

14360570

18

19,04,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

19,04,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

19,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

19,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

19,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

215

Запорізьке
ДПІ,Олександрівське
відділення

217

Запорізьке
ДПІ,Олександрівське
відділення

4JO01Z8YQ
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

4JO01Z8YT
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

4JO01Z8YZ
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

38025440

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;101:39923938;Податок з
доходів ФО із з/плати за 1-у
пол.квітня 17р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

1010,00

39501110

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;101:39923938;Єдиний
внесок на заг.соц.страхування
із з/плати за 1-у пол.квітня
17р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

1250,00

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

14360570

14360570

14360570

19

19,04,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

19,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

20,04,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

217

ДПІ в
Олександрівському р-ні
м.Запоріжжя

38025440

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;39923938;11011000;воєнний
збір із з/плати за 1-у
пол.квітня 17р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

10,00

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

4JO01ZRB6
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

1590800006

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Оплата комісії за касове
обслуговування по ЗОРППП
УОП УКРОП.

розд.4
п,1,1
пп2

11,28

03,05,207

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

AS74s2y30p

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за обслуговування
рахунку січень 2017р.згідно
договору банківського
рахунку від 13,08,2015,без
ПДВ

розд.4
п,1,1
пп2

100,00

05,05,207

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

219

Запорізьке
ДПІ,Олександрівське
відділення

38025440

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;101:39923938;Податок з
доходів ФО із з/плати за 2-у
пол.квітня 17р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

731,50

20

05,05,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

05,05,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

05,05,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

05,05,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

05,05,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

220

ДПІ в
Олександрівському р-ні
м.Запоріжжя

221

Запорізьке
ДПІ,Олександрівське
відділення

55O0376LD
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

55O0376LSY

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

55O0376M5
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

38025440

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;39923938;11011000;воєнний
збір із з/плати за 2-у
пол.квітня 17р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

55,14

39501110

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;101:39923938;Єдиний
внесок на заг.соц.страхування
із з/плати за 2-у пол.квітня
16р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

878,50

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

14360570

14360570

14360570
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06,05,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

1590800006

18,05,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

18,05,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

51O047RYX
Y

18,05,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

18,05,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

222

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА
МІСЬКА ВИБОРЧА
КОМІСІЯ
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Оплата комісії за касове
обслуговування по ЗОРППП
УОП УКРОП.

розд.4
п,1,1
пп2

8,20

34156550

70200, Запорізька обл.,
Гуляйпільський район, місто
Гуляйполе, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА, будинок 15

Грошова застава місцевої
організації політичної партії

розд.4
п,1,1
пп2

1903,00

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

225

ДПІ в
Олександрівському р-ні
м.Запоріжжя

38025440

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;39923938;11011000;воєнний
збір із з/плати за 1-у
пол.травня 17р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

70,00

189

Запорізьке
ДПІ,Олександрівське
відділення

38025440

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;101:39923938;Податок з
доходів ФО із з/плати за 1-у
пол.травня 17р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

750,00
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18,05,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

18,05,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

18,05,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

18,05,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

18,05,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

191

Запорізьке
ДПІ,Олександрівське
відділення

51O047RYZ
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

51O047RZ1
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

51O047RZ2
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

1590800006

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;101:39923938;Єдиний
внесок на заг.соц.страхування
із з/плати за 1-у пол.травня
16р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

950,00

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Погашення комісії за
кас.обслуг.по зпрахуванню на
картки зг.15908000066 від
09,09,2015р.

розд.4
п,1,1
пп2

8,20

39501110

14360570

14360570
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01,06,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за обслуговування
рахунку лютий 2017р.згідно
договору банківського
рахунку від 13,08,2015,без
ПДВ

розд.4
п,1,1
пп2

100,00

38025440

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;101:39923938;Податок з
доходів ФО із з/плати за 2-у
пол.травня 17р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

994,20

38025440

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;39923938;11011000;воєнний
збір із з/плати за 2-у
пол.травня 17р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

75,35

39501110

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;101:39923938;Єдиний
внесок на заг.соц.страхування
із з/плати за 2-у пол.травня
16р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

1181,80

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

AS75v4uk5p

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

14360570

07,06,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

225

Запорізьке
ДПІ,Олександрівське
відділення

07,06,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

226

ДПІ в
Олександрівському р-ні
м.Запоріжжя

07,06,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

227

Запорізьке
ДПІ,Олександрівське
відділення

07,06,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

67O05Q01JY

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

14360570
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07,06,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

07,06,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

67O05Q01O
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

67O05Q01R
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

08,06,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

1590800006

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Оплата комісії за касове
обслуговування по ЗОРППП
УОП УКРОП.

розд.4
п,1,1
пп2

11,30

19,06,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

229

Запорізьке
ДПІ,Олександрівське
відділення

38025440

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;101:39923938;Податок з
доходів ФО із з/плати за 1-у
пол.червня 17р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

1000,00

19,06,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

231

Запорізьке
ДПІ,Олександрівське
відділення

39501110

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;101:39923938;Єдиний
внесок на заг.соц.страхування
із з/плати за 1-у пол.червня
16р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

1300,00

14360570
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19,06,2017

ГУ ДКСУ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
МФО 813015

19,06,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

19,06,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

19,06,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

20,06,2017

Запорізьке РУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"
МФО 313399

230

ДПІ в
Олександрівському р-ні
м.Запоріжжя

38025440

69063
м.Запоріжжя,вул.Дніпровська,34

*;39923938;11011000;воєнний
збір із з/плати за 1-у
пол.червня 17р.Без ПДВ;;;

розд.4
п,1,1
пп2

90,00

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

розд.4
п,1,1
пп2

3,00

розд.4
п,1,1
пп2

10,73

6JO06OO7C
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

6JO06OO7G
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

6JO06OO7J
Y

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Комісія за виконання
платежів в нац.валюті,згідно
з відкритою офертою банку
б/н від 13,08,2015 та тарифів
банку,без ПДВ.

1590800006

Публічне акціонерне
товариство
комерційний банк
"Приватбанк"

14360570

49049 м.Дніпро,вул.Набережна
Перемоги,50

Оплата комісії за касове
обслуговування по ЗОРППП
УОП УКРОП.

14360570

14360570

Усього

30535,04
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1.2.Відомості про здійснення платежів з рахунків виборчого фонду політичної партії*:
1)
Дата
здійснення
платежу з
рахунку
політичної
партії

18.04.2017

на користь фізичних осіб

Вид рахунку

виборчий

Номер
розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, побатькові особи

3

ФОП Чикалов
Дмитро
Олександрович

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання особи

2671413610

Запорізька обл., місто
Запоріжжя, БУЛЬВАР
ВІТЧИЗНЯНИЙ/ВУЛИЦЯ
ВОЛЗЬКА, будинок 14/10,
квартира 1

Цільове
призначення
платежу

Код рядка

Сума (грн)

За листівки

р. IV,
пункт
1.2,
підункт
1

3000,00

Усього

3000,00
2)

Дата
здійснення
платежу з
рахунку
політичної
партії

18.04.2017

26.04.2017

27.04.2017

на користь юридичних осіб

Вид рахунку

виборчий

виборчий

виборчий

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

Цільове
призначення
платежу

2

ТОВ
"РЕДАКЦІЯ
ГАЗЕТИ
"ГОЛОС
ГУЛЯЙПІЛЛЯ"

2472884

Запорізька обл.,
Гуляйпільський район, місто
Гуляйполе, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА, будинок 21

Публікація
політичної
реклами

5

ТОВ
"Український
газетний
синдикат"

39699378

Київська обл., місто Бровари,
ВУЛИЦЯ КРАСОВСЬКОГО,
будинок 16-Б

За листівки

7

ТОВ
"РЕДАКЦІЯ
ГАЗЕТИ
"ГОЛОС
ГУЛЯЙПІЛЛЯ"

2472884

Запорізька обл.,
Гуляйпільський район, місто
Гуляйполе, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА, будинок 21

Публікація
політичної
реклами

Номер
розрахункового
документа

Повне найменування
особи

Усього

Код рядка

р. IV,
пункт
1.2,
підункт
2
р. IV,
пункт
1.2,
підункт
2
р. IV,
пункт
1.2,
підункт
2

Сума (грн)

2186,25

11625,00

993,75

14805,00
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