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№162 19.02.2015
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Загальна інформація про політичну партію

Працівники складу апарату, осіб

-

1

-

-

Сільські,
селищні,
первинні
-

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

-

-

-

-

-

Кількість

Політичн Обласні
а партія організації

Міські
організації

Районні
організації

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:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

сільських та селищних

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

народних депутатів України

-

-

-

-

-

депутатів місцевих рад

-

-

-

-

-

міських, селищних, сільських голів,
старост

-

-

-

-

-

обласних
районних
міських
районних у містах, де утворено районні
у місті ради
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Зведена таблиця звіту політичної партії
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Перелік
Майно, нематеріальні цінності, цінні папери, що перебувають у власності, усього, у
тому числі:
нерухоме майно, що перебуває у власності, усього

Код рядка

Вартість,
сума коштів
на кінець
звітного
періоду (грн)

глава 1 розділу І

-

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
Майно, нематеріальні цінності, що перебувають на праві користування, усього, у тому
числі:
нерухоме майно, що перебуває на праві користування, усього

пункт 1.4

-

глава 2 розділу І

936317.00

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
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пункт 2.1

936317.00

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

35.33
35.33
-

пункт 1.4

-

глава 2 розділу ІІ

-

пункт 2.1

-

пункт 2.2
глава 1 розділу III

38505.00
0.00
38505.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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
-

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

-

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

глава 4 розділу ІІІ -

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

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

-

пункти 5.2, 5.3

-

Повернено внесків цінними паперами, усього,
власнику
до державного бюджету
Спонсорські внески, усього
Повернено спонсорських внесків, усього, у тому числі:
власнику
до державного бюджету
Витрати на здійснення статутної діяльності, усього, у тому числі:
заробітна плата
оренда приміщення (будинку, офіса, квартири)
оренда транспортних засобів
оренда обладнання та технічних засобів
послуги зв’язку
витрати на соціальну допомогу
проведення з’їздів, партійних конференцій, загальних зборів
матеріальні витрати та оплата послуг
капітальний ремонт
капітальні вкладення
сплачені податки та збори
повернення запозичених коштів
придбання нерухомого майна
придбання рухомого майна
придбання цінних паперів
придбання нематеріальних активів
утримання місцевих організацій партії, інших зареєстрованих структурних
підрозділів, усього, з них:
регіональні відділення
інші зареєстровані структурні підрозділи
витрачено з виборчих фондів
повернуто з виборчих фондів, з них
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пункти 5.2, 5.3
пункти 5.2, 5.3
глава 6 розділу ІІІ
0.00
пункти 6.2, 6.3
0.00
пункти 6.2, 6.3
0.00
пункти 6.2, 6.3
0.00
розділ IV
50439.00
4,659.32
44,000.00

1,440.68

0.00

0.00
0.00

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
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0.00

339.00
розділ V

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

Код рядка

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

глава 1 розділу І

-

пункт 1.1

-

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

пункт 1.2

-

підпункт 1
підпункт 2

-

пункт 1.3

-

пункт 1.4

-

глава 2 розділу І

936317.00

пункт 2.1

936317.00
-

пункт 2.2

-

пункт 2.2.1
пункт 2.2.2

-

пункт 2.3

-

6

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)

Реєстраційні
дані майна

Дата
отримання

Вартість
майна на Термін корисмомент
тування
отримання

Прізвище, ім’я,
по батькові
власника

РНОКПП
Сума доходу
або серія та
Місце
за звітний
номер
проживання
період
паспорта з
власника
(оренда
відміткою
тощо)

5/1/2017

82217.00

01.05.201731.12.2018

Іполітова Надія
Іванівна

Закарпатська обл.,
м.Ужгород, вул.Швабська
66, (вбудоване приміщення
на 4 поверсі)

86

Свідоцтва про
право власності
САС № 154609,
виданого
виконкомом
Ужгородської
міської ради
02.11.2010 року,
реєстраційний
номер майна
4754291

12/1/2017

854100.00

01.12.201731.12.2018

Мельничин Юлія
Іванівна

Житлові приміщення
будинки, квартири

-

-

-

-

-

-

-

-

Гаражі, бокси,
складські приміщення

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нежитлові, офісні приміщення, ,будинки

27.9

Договір
дарування
об'єкта
комерційного
використання,
зареєстрованого
в реєстрі за
№1167,
19.08.2014

Закарпатська обл.,
м.Перечин, вул.Жовтнева
буд.13, приміщення 1

Земельні ділянки
Інше нерухоме майно

Загальна сума
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Перечинський
р-н.,
Закарпатської
обл.
м.Перечин

Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу

-

82217.00

-

854100.00

-

-

0.00

-

-

-

0.00

-

-

-

Закарпатська
обл., місто
Ужгород

0.00
0.00
936317.00

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)

глава 1

35.33

пункт 1.1
пункт 1.2

35.33
-

пункт 1.3

-

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

-

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
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Примітка

1. Відомості про грошові кошти на рахунках політичної партії
1.1. Грошові кошти на рахунку політичної партії
Найменування банку та/або інших
фінансових установ
ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК". МФО 312378
Загальна сума

Вид рахунку

Номер рахунку

-

-

35.33

-

-

0.00
0.00
0.00
35.33

9

Сума коштів

ІІІ. Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду
внеску
Зведена таблиця внесків на користь політичної партії
станом на кінець відповідного звітного кварталу
Сума
(вартість), грн

Перелік внесків

Код рядка

Надійшло внесків грошовими коштами, усього, у тому числі:
на рахунки політичної партії, усього, у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства
на рахунки політичної партії, 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 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

глава 1
пункт 1.1
підпункт 1
підпункт 2

38505.00

пункт 1.2

0.00
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38505.00
38505.00
0.00

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.6

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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

0.00
0.00
0.00
0.00
-

пункт 2.2

-

підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 2.2

-

пункт 2.3

-

підпункти 1, 2
підпункт 1

-

Примітка

юридичним особам
внесків нерухомим майном до державного бюджету

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

-

пункт 3.2

-

внесків транспортними засобами власнику, усього, у тому числі:

підпункти 1, 2

-

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:

підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.2

-

пункт 3.3

-

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:

-

підпункти 1, 2

-

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

підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.3
пункт 3.4
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

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 4.3
пункт 5.1

-

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:
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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 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
0.00
законодавства, усього, у тому числі:
власнику
підпункт 1
до державного бюджету
підпункт 2
Повернено спонсорських внесків, що надійшли помилково, усього,
пункт 6.3
0.00
у тому числі:
власнику
підпункт 1
до державного бюджету
підпункт 2
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0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

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

від фізичних осіб

Номер
дата
розрахунково
Вид
надходж
го
рахунку
ення
документа

РНОКПП
або серія та
номер
паспорта з
відміткою

Прізвище, ім’я, по батькові
платника

Місце проживання платника

Сума
(грн)

1/11/2018

Поточний

@2PL320510

Завійський Богдан Богданович

Закарпатська обл, м.УЖГОРОД

9150.00

2/1/2018

Поточний

@2PL642934

Герасимович Оксана Іванівна

Закарпатська обл., БУШТИНО

5000.00

2/5/2018

Поточний

@2PL415232

Завійський Богдан Богданович

Закарпатська обл, м.УЖГОРОД

9655.00

2/6/2018

Поточний

@2PL839760

Польнюк Томаш Володимирович

Закарпатська обл, м.Мукачево

5000.00

3/7/2018

Поточний

@2PL222469

Польнюк Томаш Володимирович

Закарпатська обл, м.Мукачево

9700.00

Усього надійшло коштів

38505.00

2) від юридичних осіб
дата
Номер
Вид
надходж
розрахунково Повне найменування платника
рахунку
ення
го документа

Ідентифікаці
йний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження платника

Сума (грн)

0.00

Усього надійшло коштів

0.00

13

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

50439.00

підпункт 1
підпункт 2

48659.32
1779.68

пункт 1.2

0.00

підпункт 1
підпункт 2

0.00
0.00

пункт 1.3

-

підпункт 1
підпункт 2

-

пункт 1.4

0.00

підпункт 1
підпункт 2

0.00
0.00

пункт 1.5
підпункт 1
підпункт 2

50439.00
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1.1.Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:

1)
Дата
здійс.
Плат. з
рах. ПП
03/01/18
09/01/18
22/01/18
01/02/18
06/02/18
06/02/18
07/03/18
12/03/18
12/03/18

на користь фізичних осіб

Найменування
банку, вид
рахунку
ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"
ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"
ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"
ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"
ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"
ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"
ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"
ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"
ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

№ розрах.
док-та

Призвіще, ім'я, по-батькові

РНЛКПП
або серія та
номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання особи

Цільове призначення платежу

Код
рядка

Сума (грн.)

84

ФОП Рейпаші Е.Е.

Закарпатська обл., Перечинський
район

орендна плата грудень 2017 р., зг.рах.7 від
28.12.17, договір б/н від 01.05.2017 р. Без
ПДВ.

р IV,
п.1.1., пп.
1

2000.00

85

ФОП Мельничин Юлія Іванівна

Закарпатська обл., місто Ужгород

Оренда за грудень 2017 р., згідно договору
оренди від 01.12.2017 р.

р IV,
п.1.1., пп.
1

9500.00

86

ФОП Мельничин Юлія Іванівна

Закарпатська обл., місто Ужгород

Оренда за січень 2018 р., згідно договору
оренди від 01.12.2017 р.

р IV,
п.1.1., пп.
1

9500.00

88

Польнюк Лідія Юріївна

Закарпатська обл.,м.Мукачево

виплата зарплати за січень 2018

р IV,
п.1.1., пп.
1

2329.66

89

ФОП Мельничин Юлія Іванівна

Закарпатська обл., місто Ужгород

Оренда за лютий 2018 р., згідно договору
оренди від 01.12.2017 р.

р IV,
п.1.1., пп.
1

9500.00

90

ФОП Рейпаші Е.Е.

Закарпатська обл., Перечинський
район

орендна плата січень 2018 р., зг.рах.1 від
31.01.2018. Без ПДВ.

р IV,
п.1.1., пп.
1

2000.00

94

Польнюк Лідія Юріївна

Закарпатська обл.,м.Мукачево

виплата зарплати залютий 2018

р IV,
п.1.1., пп.
1

2329.66

95

ФОП Мельничин Юлія Іванівна

Закарпатська обл., місто Ужгород

Оренда за березень 2018 р., згідно договору
оренди від 01.12.2017 р.

р IV,
п.1.1., пп.
1

9500.00

96

ФОП Рейпаші Е.Е.

Закарпатська обл., Перечинський
район

орендна плата лютий 2018 р., зг.рах.2 від
28.02.2018, договір б/н від 01.05.2017 р. Без
ПДВ.

р IV,
п.1.1., пп.
1

2000.00

УСЬОГО

48659.32
1) на користь юридичних осіб

Дата
здійс.
Плат. з
рах. ПП

Найменування
банку, вид
рахунку

03/01/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

№ розрах.
док-та

СТО0NTW8YY

Повне найменування особи

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

Ідентифікаці
йний код
юридичної
Місце знаходження особи
особи за
ЄДРПОУ
14360570

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

15

Цільове призначення платежу

Код
рядка

Комісія за виконання платежу в національній
валюті, згідно з відкритою офертою банку
р. IV, п.
1.1. пп. 2
№б/н від 28.09.2015 та тарифів банку, без
ПДВ

Сума (грн.)

3.00

03/01/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

09/01/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комісія за обслуговування рахунку грудень
р. IV, п.
2017 р. згідно договору банківського рахунку
1.1. пп. 2
від 28.09.2015, без ПДВ

100.00

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комісія за виконання платежу в національній
валюті, згідно з відкритою офертою банку
р. IV, п.
1.1. пп. 2
№б/н від 28.09.2015 та тарифів банку, без
ПДВ

3.00

14360571

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комісія за виконання платежу в національній
валюті, згідно з відкритою офертою банку
р. IV, п.
1.1. пп. 2
№б/н від 28.09.2015 та тарифів банку, без
ПДВ

3.00

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

14360571

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комісія за обслуговування рахунку січень
р. IV, п.
2018 р. згідно договору банківського рахунку
1.1. пп. 2
від 28.09.2015, без ПДВ

10.33

Ужгородська ОДПІ (від.в
м.Ужгород)

41306224

Закарпатська обл., місто Ужгород,
ВУЛИЦЯ ЗАГОРСЬКА, будинок 10
А

*;101;40031888;Єдиний внесок на
соц.страх.для орг.22% iз з/п за січень 2018р.
Нараховоно i перераховано повнiстю.;;;

р. IV, п.
1.1. пп. 2

550.00

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

14360570

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комісія за виконання платежу в національній
валюті, згідно з відкритою офертою банку
р. IV, п.
1.1. пп. 2
№б/н від 28.09.2015 та тарифів банку, без
ПДВ

3.00

38015610

Закарпатська обл., місто Ужгород,
ПЛОЩА ПОШТОВА, будинок 3

*;101;40031888;ПДФО за січень 2018 р.;;;

р. IV, п.
1.1. пп. 2

132.84

38015611

Закарпатська обл., місто Ужгород,
ПЛОЩА ПОШТОВА, будинок 4

*;101;40031888;вiйськовий збiр за січень
2018;;;

р. IV, п.
1.1. пп. 2

37.50

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комісія за виконання платежу в національній
валюті, згідно з відкритою офертою банку
р. IV, п.
1.1. пп. 2
№б/н від 28.09.2015 та тарифів банку, без
ПДВ

3.00

3.00

ASct5zmpt

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

19O0O9XW1Y

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

22/01/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

1MO0PH3J7Y

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

01/02/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

ASct5zmpt

01/02/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

87

01/02/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

210OQG3F5Y

01/02/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

88

01/02/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

88

01/02/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

УК у
м.Ужгороді/м.Ужгрод/1101010
0
УК у
м.Ужгороді/м.Ужгрод/1101100
0

14360571

14360570

210OQG3FVY

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

01/02/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

210OQG3GKY

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

14360570

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комісія за виконання платежу в національній
валюті, згідно з відкритою офертою банку
р. IV, п.
1.1. пп. 2
№б/н від 28.09.2015 та тарифів банку, без
ПДВ

02/02/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

Arб/н

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

14360571

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Погашення простроченої заборгованостi за
РКО, згiдно з вiдкритою офертою банку N
б/н вiд 28.09.2015, без ПДВ.

р. IV, п.
1.1. пп. 2

89.67

06/02/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

26O0QSJOUY

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комісія за виконання платежу в національній
валюті, згідно з відкритою офертою банку
р. IV, п.
1.1. пп. 2
№б/н від 28.09.2015 та тарифів банку, без
ПДВ

3.00

06/02/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

26O0QSJQDY

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комісія за виконання платежу в національній
валюті, згідно з відкритою офертою банку
р. IV, п.
1.1. пп. 2
№б/н від 28.09.2015 та тарифів банку, без
ПДВ

3.00

14360570

14360570

14360570
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01/03/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

AS82s03x8p

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

14360571

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комісія за обслуговування рахунку за лютий
р. IV, п.
2018 р. згідно договору банківського рахунку
1.1. пп. 2
від 28.09.2015, без ПДВ

06/03/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

LHF9S00049

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

14360571

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Погашення простроченої заборгованостi за
РКО, згiдно з вiдкритою офертою банку N
б/н вiд 28.09.2015, без ПДВ.

р. IV, п.
1.1. пп. 2

99.67

07/03/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

91

Ужгородська ОДПІ (від.в
м.Ужгород)

41306224

Закарпатська обл., місто Ужгород,
ВУЛИЦЯ ЗАГОРСЬКА, будинок 10
А

*;101;40031888;Єдиний внесок на
соц.страх.для орг.22% iз з/п з алютий 2018р.
Нараховоно i перераховано повнiстю.;;;

р. IV, п.
1.1. пп. 2

550.00

07/03/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

370OTL4Y4Y

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

14360570

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комісія за виконання платежу в національній
валюті, згідно з відкритою офертою банку
р. IV, п.
1.1. пп. 2
№б/н від 28.09.2015 та тарифів банку, без
ПДВ

3.00

07/03/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

92

УК у
м.Ужгороді/м.Ужгрод/1101010
0

38015610

Закарпатська обл., місто Ужгород,
ПЛОЩА ПОШТОВА, будинок 3

*;101;40031888;ПДФО за лютий 2018 р.;;;

р. IV, п.
1.1. пп. 2

132.84

07/03/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

370OTL4Z1Y

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

14360570

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комісія за виконання платежу в національній
валюті, згідно з відкритою офертою банку
р. IV, п.
1.1. пп. 2
№б/н від 28.09.2015 та тарифів банку, без
ПДВ

3.00

07/03/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

93

УК у
м.Ужгороді/м.Ужгрод/1101100
0

38015611

Закарпатська обл., місто Ужгород,
ПЛОЩА ПОШТОВА, будинок 4

*;101;40031888;вiйськовий збiр за лютий
2018;;;

р. IV, п.
1.1. пп. 2

37.50

07/03/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

370OTL4ZPY

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комісія за виконання платежу в національній
валюті, згідно з відкритою офертою банку
р. IV, п.
1.1. пп. 2
№б/н від 28.09.2015 та тарифів банку, без
ПДВ

3.00

12/03/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

380OTR3ZVY

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комісія за виконання платежу в національній
валюті, згідно з відкритою офертою банку
р. IV, п.
1.1. пп. 2
№б/н від 28.09.2015 та тарифів банку, без
ПДВ

3.00

12/03/18

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

380OTR3ZWY

ЗАКАРПАТСЬКЕ РУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комісія за виконання платежу в національній
валюті, згідно з відкритою офертою банку
р. IV, п.
1.1. пп. 2
№б/н від 28.09.2015 та тарифів банку, без
ПДВ

3.00

р. IV, п.
1.1. пп. 2

0.00

14360570

14360570

14360570

0.33

1779.68

УСЬОГО

17

V. Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було здійснено
1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:
1) на користь фізичної особи
Вид фінансових
Дата
Сума
зобов'язань
виникнення (вартість), грн.
Зарплата за
березень 2018

3/31/2018

Дата
припинення

Сума
Прізвище, ім’я, по батькові особи
(вартість), грн.

2329.66

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Польнюк Лідія Юріївна

Місце проживання особи

Сума (вартість) на
кінець звітного
періоду, грн

Закарпатська обл.,м.Мукачево

0.00
0.00

Загальна сума (вартість), грн

0.00

2) на користь юридичної особи
Вид фінансових
Дата
Сума
зобов'язань
виникнення (вартість), грн.

ПДФО

3/31/2018

132.84

Військовий збір

3/31/2018

37.50

ЄСВ

3/31/2018

550.00

Дата
припинення

Сума
(вартість), грн.

Повне найменування особи

УК у м.Ужгороді/м.Ужгород/
11010100
УК у м.Ужгороді/м.Ужгород/
11011000
Ужгородська ОДПІ (від.м.Ужгород)

Загальна сума (вартість), грн

Ідентифікаційн
ий код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
38015610
38015610
41306224

Місце- знаходження особи

м.Ужгород,ПЛОЩА ПОШТОВА,
будинок 3
м.Ужгород,ПЛОЩА ПОШТОВА,
будинок 3
м.Ужгород,ВУЛИЦЯ ЗАГОРСЬКА,
будинок 10 А

Сума (вартість) на
кінець звітного
періоду, грн
0.00
0.00
0.00
0.00
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