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

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

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

Звітний період 2019 року
(період, що уточнюється)

Уточнюючий

X

І квартал

X

ІI квартал

IIІ квартал

ІV квартал

Наростаючим підсумком на кінець року

Політична партія Волинська обласна регіональна парторганізація політичної партії “Українське
об’єднання патріотів-УКРОП “
___________________________________________________________________________
(повна
назва політичної партії згідно з реєстраційними документами)
1

Ідентифікаційний
код юридичної особи за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Волинська область, м.Луцьк,
вул.Електроапаратна, буд. 3, офіс 432
______________________________________
(область, район, населений пункт, вулиця,
номери будинку, корпусу, кабінету/офіса,
квартири)

4

6

2

4

8

Поштовий індекс

4

3

0

0

0

Телефон

(0332) 74-03-37

3

9

Моб. телефон
Факс
E-mail

2

Фактичне місцезнаходження (у разі
невідповідності місцезнаходження) Волинська
область, м.Луцьк, вул.Електроапаратна, буд. 3,
офіс 432
______________________________________
(область, район, населений пункт, вулиця,
номери будинку, корпусу, кабінету/офіса,
квартири)

9

vol.party@ukrop.com.ua

Поштовий індекс
Телефон

(0332) 74-03-37

Моб. телефон
Факс
E-mail

3

4

Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок), номери
рахунків (рахунку): Публічне Акціонерне товариство Комерційний банк “Приватбанк “ МФО 303440 ,
Р/Р 26009055518296
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Рішення про внесення політичної партії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань від
18.03.2016 р. №201
(дата)

Загальна інформація про політичну партію
Міські організації

Районні
організації

Сільські,
селищні,
первинні
організації

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

у Президенти України

-

-

-

-

-

у народні депутати
України

-

-

-

-

-

до органів місцевого
самоврядування, у
тому числі:

-

-

-

-

-

обласних

-

-

-

-

-

районних

-

-

-

-

-

міських

-

-

-

-

-

районних у містах, де
утворено районні у
місті ради

-

-

-

-

-

сільських та
селищних

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

народних депутатів
України

-

-

-

-

-

депутатів місцевих
рад

-

-

-

-

-

міських, селищних,
сільських голів,
старост

-

-

-

-

-

Кількість

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

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

Політична партія

Обласні
організації

-

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

Місцезнаходження

Фактичне
місцезнаходження

Реквізити банків, в
яких відкриті
рахунки, та номери
рахунків

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Код рядка

Вартість, сума коштів на кінець
звітного періоду (грн)

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

-

нерухоме майно, що перебуває у власності, усього

пункт 1.1

-

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

пункт 1.2

-

транспортні засоби

підпункт 1

-

рухоме майно

підпункт 2

-

нематеріальні активи, що перебувають у власності,
усього

пункт 1.3

-

цінні папери, що перебувають у власності, усього

пункт 1.4

-

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

541567,17

пункт 2.1

541567,17

пункт 2.2

-

транспортні засоби

пункт 2.2.1

-

рухоме майно

пункт 2.2.2

-

пункт 2.3

-

глава 1 розділу II

2481,03

на рахунках політичної партії

пункт 1.1

2481,03

на рахунках виборчого фонду

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

-

глава 2 розділу ІІ

-

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

пункт 2.1

-

на рахунок для відшкодування витрат з
фінансування передвиборної агітації

пункт 2.2

-

Внески грошовими коштами, усього, у тому числі:

глава 1
розділу III

349420,00

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

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

членські внески

299800,00

на рахунки політичної партії, усього, в тому числі:

пункт 1.1

349420,00

повернено коштів, усього, у тому числі:

пункти 1.2, 1.3

0,00

грошових коштів власнику, усього

пункти 1.2, 1.3

0,00

грошових коштів до державного бюджету, усього

пункти 1.2, 1.3

-

пункт 1.4

0,00

Повернено коштів, усього, у тому числі:

пункти 1.5, 1.6

0,00

грошових коштів власнику, усього

пункти 1.5, 1.6

0,00

грошових коштів до державного бюджету, усього

пункти 1.5, 1.6

-

на рахунок виборчого фонду, усього

Кошти від господарської діяльності, у тому числі:

-

доходи від здачі майна в оренду

-

дивіденди, проценти, роялті

-

надходження за договорами

-

надходження від заходів, що проводяться
політичною партією

-

дохід від відчуження нерухомого майна

-

дохід від відчуження рухомого майна

-

дохід від відчуження нематеріальних прав

-

дохід від відчуження цінних паперів

-

інші види доходів, що не заборонені законом (у тому
числі переваги, пільги, послуги)
глава 2
розділу ІІІ

-

Повернено внесків нерухомим майном, усього, у
тому числі:

пункти 2.2, 2.3

-

власнику, усього
до державного бюджету

пункти 2.2, 2.3
пункти 2.2, 2.3

-

Внески рухомим майном, усього, у тому числі:

глава 3
розділу ІІІ

-

транспортними засобами

пункт 3.1

-

Повернено внесків транспортними засобами, усього,
у тому числі:

пункти 3.2, 3.3

-

власнику

пункти 3.2, 3.3

-

до державного бюджету

пункти 3.2, 3.3

-

рухомим майном, усього

пункт 3.4

-

Повернено внесків рухомим майном, усього, у тому
числі:

пункти 3.5, 3.6

-

власнику

пункти 3.5, 3.6

-

Внески нерухомим майном, усього

до державного бюджету

пункти 3.5, 3.6

-

глава 4
розділу ІІІ

-

Повернено внесків нематеріальними активами,
усього, у тому числі:

пункти 4.2, 4.3

-

власнику

пункти 4.2, 4.3

-

до державного бюджету

пункти 4.2, 4.3

-

глава 5
розділу ІІІ

-

пункти 5.2, 5.3

-

пункти 5.2, 5.3

-

пункти 5.2, 5.3

-

глава 6
розділу ІІІ

-

пункти 6.2, 6.3

-

пункти 6.2, 6.3
пункти 6.2, 6.3

-

розділ IV

364552,73

Внески нематеріальними активами, усього

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

266498,89
14333,33
27294,77
0,00
0,00
0,00

-

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

55855,00
-

55855,00
570,74
розділ V

123955,72

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

Код рядка

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

Вартість, сума коштів на кінець
звітного періоду (грн)
541567,17
541567,17
-

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

Нежитлові,
офісні
приміщення,
будинки

Загальна
Місцезнаходження об'єкта
Реєстраційн
Дата
площа
(країна, адреса)
і дані майна отримання
(кв. м)

Договір
купівлі- 29.02.2016
продажу
Свідоцтво
про право 01.01.2017
власності

Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу

м.Ковель

-

-

Кульган Ярослав
Ігорович

м.Горохів

-

-

Вартість
майна на
момент
отримання

Термін
користування

Прізвище, ім'я, по
батькові власника

-

31.12.2019

Рибачок Юрій
Іванович

-

31.12.2019

РНОКПП або
Місце
серія та
проживання
номер
власника
паспорта з
відміткою

Україна, м.Ковель,
вул..Незалежності, 50

42,1

Україна, м.Горохів,
вул..Шевченка,36

40

Україна, смт.Шацьк, вул.
50 років Перемоги ,60

60

-

15.01.2019

-

31.12.2019

Бортнік Павло
Олександрович

смт.Шацьк

-

-

Україна ,
смт.Маневичі,вул.Некрасо
ва,10

17,5

-

01.02.2016

-

31.12.2019

Матвійчук Василь
Ананійович

смт.Маневичі

-

-

78,7

-

01.01.2018

-

31.12.2019

Новосад Святослав
Трохимович

смт.Локачі

-

-

Україна,
смт.Локачі,вул.Івана
Франка,13
Україна,
м.Ківерці,вул.Грушевськог
о, 9
Україна, смт.Іваничі,
вул..Незалежності,14 б

74,6

Свідоцтво
про право 01.01.2018 220000,00 31.12.2019
власності

Колбун Оксана
Володимирівна

м.Ківерці

-

220000,00

45,8

Свідоцтво
про право 01.01.2017
власності

Живчин Василь
Лук’янович

Іваничівський
район,
с.Павлівка

-

-

-

31.12.2019

Житлові
приміщення,
будинки,
квартири
Гаражі, бокси,
складські
приміщення
Земельні
ділянки

Україна, м. ВолодимирВолинський, вул.
Ковельська, 42

46

-

01.02.2016

-

31.12.2019

Грек Володимир
Юхимович

м. ВолодимирВолинський

-

-

Україна, м.
Нововолинськ, вул.
Зелена, 65

18

-

01.06.2018

-

31.05.2019

Селещук Олександр
Михайлович

м.
Нововолинськ

-

-

Україна, м. Ратне, вул.
1-го Травня,32

30

-

01.04.2018

-

31.12.2019

Макарук Михайло
Михайлович

м. Ратне

-

-

Україна, м.Рожище,
вул.Островського,33

26,8

Свідоцтво
про право 01.12.2016
власності

-

31.12.2019

Аршулік Ірина
Іванівна

м.Рожище

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220000,00

-

-

-

-

-

220000,00

Інше нерухоме
майно
Загальна сума
2.1. Відомості про нерухоме майно:
2)      власник – юридична особа

Перелік майна

Загальна
Дата
Місцезнаходження об'єкта
Реєстраційн
площа
отримання
(країна, адреса)
і дані майна
(кв. м)
майна

Україна, смт Любешів,
вул. Незалежності, 79

Україна, м.КаміньКаширськ,
вул..Ковельська,16

Україна, м.КаміньКаширськ,
вул..Ковельська,16

21

17,3

12,7

Вартість
майна на
момент
отримання

Термін
користування

ІдентифіМісце каційний код
Повне наймену-вання
юридичної знаходження
власника
власника
особи за
ЄДРПОУ

Приватне
виробничокомерційне
підприємство
"Любешівсервіс"

Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу

-

15.02.2016

смт Любешів,
вул.
Незалежності,
79

-

-

Камінь-Каширське
виробниче
м.КаміньКаширськ,
01.02.2018 68574,00 01.02.2020 управління житлово- 03339360
вул. Чапаєва, 8
комунального
господарства

-

68574,00

-

Камінь-Каширське
виробниче
м.КаміньКаширськ,
23.02.2016 41338,00 23.02.2021 управління житлово- 03339360
вул. Чапаєва, 8
комунального
господарства

-

41338,00

34557237

смт Турійськ,
вул.
Сагайдачного,
1

-

96020,00

13367676

м. Луцьк, вул.
Електроапарат
на, 3

-

20221,65

30.04.2019

Україна, смт Турійськ,
вул. Сагайдачного, 1

35

-

Турійський
01.12.2017 96020,00 30.11.2019 районний будинок
культури

Україна, м. Луцьк, вул.
Електроапаратна, 3

135

-

20.11.2017

31.12.2019

Публічне
акціонерне
товариство "ЕНКО"

03052279

Україна, м.Любомль,
вул.І.Франка,1

24,9

Україна, смт.Стара
Вижва,
вул.Соборності,5

22,3

Житлові
приміщення,
будинки,
квартири

Публічне
Акціонерне
Свідоцтво
Товариство “
про право 01.03.2018 51673,52 28.02.2019
Національна
власності
Акціонерна
Страхова Компанія
“ОРАНТА“
Публічне
Акціонерне
Свідоцтво
Товариство “
про право 01.12.2016 10746,37 30.11.2019
Національна
власності
Акціонерна
Страхова Компанія
“ОРАНТА“

м.Київ,

00034186 вул.Здолбунівс
ька,7-Д

-

51673,52

-

43740,00

м.Київ,

00034186 вул.Здолбунівс
ька,7-Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Земельні
ділянки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інше нерухоме
майно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

268351,89

-

-

-

-

-

-

321567,17

Гаражі, бокси,
складські
приміщення

Загальна сума
2.2. Відомості про рухоме майно
2.2.1. Транспортні засоби:
1)      власник – фізична особа

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

Код рядка
глава 1

на рахунках політичної партії

пункт 1.1

на рахунках виборчого фонду

пункт 1.2

на рахунку відшкодування витрат з
фінансування передвиборної агітації

пункт 1.3

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

пункт 1.4

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

пункт 2.1
глави 2

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

пункт 2.2.
глави 2

Сума (грн)
2481,03
2481,03
0,00

-

-

-

-

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
ПАТ КБ “Приватбанк “
Загальна сума

Вид рахунку

Номер рахунку

Сума коштів

Поточний

26009055518296

2481,03
2481,03

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

Вид рахунку

Номер рахунку

Сума коштів

-

-

-

0,00

Загальна сума

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

-

1.4. Грошові кошти на рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної
діяльності *
Найменування банку та/або інших
фінансових установ

Номер рахунку

Сума коштів

-

-

-

-

-

-

Загальна сума
*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

2. Відомості щодо надходження коштів з Державного бюджету України на рахунки політичної партії
2.1. Надходження на рахунок для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної
діяльності *
Дата надходження коштів

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

-

-

-

-

-

-

Усього надійшло коштів

-

2.2. Відомості про повернення коштів з рахунку для отримання коштів з Державного бюджету
на фінансування статутної діяльності

України

Дата надходження коштів

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

-

-

-

-

-

-

Усього надійшло коштів

-

2.3. Відомості про надходження коштів на рахунок для відшкодування витрат,
пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації*

Дата надходження коштів

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього надійшло коштів

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

-

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

Код рядка

Надійшло внесків грошовими коштами, усього,
у тому числі:

глава 1

на рахунках політичної партії, усього, у тому
числі:

пункт 1.1

від фізичних осіб

підпункт 1

Сума (вартість), грн
349420,00
349420,00

349420,00
від юридичних осіб
Повернено коштів, що надійшли з порушенням
вимог законодавства на рахунки політичної
партії, усього,
у тому числі:

підпункт 2

0,00

підпункти 1, 2
0,00

фізичним особам

підпункт 1

-

юридичним особам

підпункт 2

-

грошових коштів до державного бюджету

пункт 1.2

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

-

пункт 1.3

власнику, усього, у тому числі:
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

від фізичних осіб

підпункт 1

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:

0,00
0,00
-

підпункти 1, 2

-

фізичним особам

підпункт 1

-

юридичним особам

підпункт 2

-

грошових коштів до державного бюджету

пункт 1.3

-

Примітка

Повернено коштів, що надійшли помилково на
рахунки виборчого фонду, усього, у тому
числі:

пункт 1.6

грошових коштів власнику, усього, у тому
числі:

пункт 1.6

0,00

0,00

фізичним особам

підпункт 1

0,00

юридичним особам

підпункт 2

-

грошових коштів до державного бюджету

пункт 1.6

Надійшло внесків нерухомим майном, усього, у
тому числі:

пункт 2.1.
глави 2

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.

внесків нерухомим майном власнику, усього, у

підпункти 1, 2

фізичним особам

підпункт 1

юридичним особам

підпункт 2

внесків нерухомим майном до державного
бюджету

пункт 2.2.

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

пункт 2.3.
підпункти 1, 2

фізичним особам

підпункт 1

юридичним особам

підпункт 2

внесків нерухомим майном до державного
бюджету
Надійшло внесків рухомим майном, усього, у
тому числі:

пункт 2.3
пункт 3.1 глави 3

транспортними засобами, усього, у тому числі:

пункт 3.1

від фізичних осіб

підпункт 1

від юридичних осіб

підпункт 2

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

-

-

пункт 3.2.
підпункти 1, 2

фізичним особам

підпункт 1

юридичним особам

підпункт 2

-

внесків транспортними засобами до
державного бюджету

пункт 3.2.

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

пункт 3.3.

внесків транспортними засобами власнику,
усього, у тому числі:

-

підпункти 1, 2

-

фізичним особам

підпункт 1

-

юридичним особам

підпункт 2

-

внесків транспортними 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.

внесків рухомим майном власнику, усього, у
тому числі:

підпункти 1, 2
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 3.5.

-

-

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, у тому числі:

-

-

фізичним особам

внесків рухомим майном власнику, усього, у
тому числі:

-

пункт 4.1 глави 4

-

від фізичних осіб

підпункт 1

-

від юридичних осіб

підпункт 2

-

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

пункт 4.2.
-

внесків нематеріальними активами власнику,
усього, у тому числі:

-

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 нематеріальними активами власнику,
фізичним особам
юридичним особам
внесків нематеріальними активами до

підпункт 1
підпункт 2
пункт 4.3.

Надійшло внесків цінними паперами, усього, у
пункт 5.1 глави 5
тому числі:
від фізичних осіб

підпункт 1

від юридичних осіб

підпункт 2

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

-

-

пункт 5.2.
підпункти 1, 2

фізичним особам

підпункт 1

юридичним особам

підпункт 2

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

пункт 5.3.

внесків цінними паперами власнику, усього, у
тому числі:

-

фізичним особам

підпункт 1

юридичним особам

підпункт 2

внесків цінними паперами до державного
бюджету

пункт 5.3.

-

Надійшло спонсорських внесків, усього, у тому
пункт 6.1 глави 6
числі:

-

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

пункт 6.2.
-

власнику

підпункт 1

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

-

-

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

Вид рахунку

Номер розрахункового
документа

23.04.2019

Поточний

@2PL101057

Недбайло Назарій
Сергійович

23.04.2019

Поточний

@2PL244561

Тригоб'юк Роман
Миколайович

24.04.2019

Поточний

@2PL447605

Серветник Владислав
Васильвич

24.04.2019

Поточний

@2PL811054

Радіщук Тамара Петрівна

25.04.2019

Поточний

@2PL407004

Тимощук Людмила
Анатоліївна

Прізвище, ім’я, по батькові
платника

26.04.2019

Поточний

@2PL090707

Ліпич Любов Григорівна

15.05.2019

Поточний

@2PL510328

Тригоб'юк Роман
Миколайович

23.05.2019

Поточний

@2PL772078

Павлович Григорій
Григорович

24.05.2019

Поточний

@2PL448841

Леонтьєв Сергій Павлович

25.06.2019

Поточний

@2PL603026

Леонтьєв Сергій Павлович

Усього надійшло коштів

2) від юридичних осіб

РНОКПП або серія та
номер паспорта з відміткою

Місце проживання
платника

с. Риковичі
м. Луцьк

с. Боголюби
м. Луцьк

Сума
(грн)

10000,00
30000,00
19620,00
30000,00

35000,00
м. Ківерці
м. Луцьк

м. Луцьк

45000,00
10000,00
30000,00

м Луцьк
м. Луцьк
м. Луцьк

69900,00
69900,00
349420,00

IV. Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку
Зведена таблиця здійснення платежів з рахунків політичної партії
станом на кінець відповідного звітного кварталу
Перелік платежів

Код рядка

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

пункт 1.1

на користь фізичних осіб

підпункт 1

на користь юридичних осіб

підпункт 2

Платежі з рахунків виборчого фонду, у тому числі:

пункт 1.2

на користь фізичних осіб

підпункт 1

на користь юридичних осіб

підпункт 2

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

пункт 1.3

на користь фізичних осіб

підпункт 1

на користь юридичних осіб

підпункт 2

Платежі з рахунків кандидатів, усього, у тому числі:

пункт 1.4

на користь фізичних осіб

підпункт 1

на користь юридичних осіб

підпункт 2

Платежі з рахунку для отримання коштів з державного бюджету
на фінансування статутної діяльності, усього, у тому числі:

пункт 1.5

на користь фізичних осіб

підпункт 1

на користь юридичних осіб

підпункт 2

Загальна сума платежів

Сума (грн)
364552,73
197931,56
166621,17
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

364552,73

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

Найменува-ння
банку, вид рахунку

05.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

Номер
розрахун
Прізвище, ім'я, по
ко-вого
батькові особи
документ
а

РНОКПП
або серія та
номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання
особи

Цільове призначення
платежу
За доступ до мережi
Iнтернет за 04.2019
зг.рах.N86 вiд 01.04.2019 р..
Без ПДВ
Компенсацiя комунальних
послуг за 03-04.2019 зг.
рах.N21 вiд 01.04.2019 р.
Без ПДВ

Код рядка

Сума (грн.)

підпункт 1

200,00

підпункт 1

1473,00

934

Підприємець
Демидюк Валентин
Миколайович

Волинська
обл.,м.Рожище

12.04.2019

Волинська філія
ОУАТ “Ощадбанк “

937

Підприємець Грек
Володимир
Юхимович

м.ВолодимирВолинський

24.04.2019

Волинська філія
ОУАТ “Ощадбанк “

939

Підприємець Грек
Володимир
Юхимович

м.ВолодимирВолинський

Оренда плата за 04.2019 зг.
рах.N21 вiд 01.04.2019 р.
Без ПДВ

підпункт 1

5000,00

24.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, картковий

942

Рибачок Юрій
Іванович

м.Ковель

Рибачок Ю.I. оренда
03.2019 зг дог N18/16 вiд
29.02,16 р.

підпункт 1

5000,00

24.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, картковий

946

Бортнік Павло
Олександрович

Волинська
обл.,смт.Шацьк

Бортнiк П.О. оренда, комун.
02-03.2019 р. зг дог. N1/19
вiд 15.01.19

підпункт 1

15675,00

24.04.2019

Ощадбанк

24.04.2019

Райффайзен Банк
Аваль

24.04.2019

Ощадбанк

24.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

24.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

24.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, картковий

945

Матвійчук Василь
Ананійович

Волинська
обл.,смт.Маневичі

Матвiйчук В. А.Орен. плата
комун. 02-03.2019
зг.дог.N13/16 вiд 01.02.16 р.

підпункт 1

8927,00

948

Підприємець
Кульган Юрій
Ярославич

Волинська
обл.,м.Горохів

Вiдшкодування
комунальних витрат за
03.2019 зг.дог.N1/17 вiд
01.01.17р. Без ПДВ

підпункт 1

835,00

947

Макарук Михайло
Михайлович

Ратнівський р-н, с.
Прохід

Макарук М.М.. Орен. плата
за 02-03.2019 зг.дог.N03/18
вiд 01.04.18 р.

підпункт 1

3000,00

949

Новосад Святослав
Трохимович

Волинська
обл.,смт.Локачі

Новосад С.Т. оренда,
вiдшкод.комун.витрат 0203.2019 зг.дог.N01/18 вiд
01.01.18 р.

підпункт 1

12949,59

підпункт 1

5212,00

підпункт 1

10500,00

951

ФОП Аршулік
Ірина Іванівна

Волинська
обл.,м.Рожище

За оренду примiщення за 0203.2019, вiдшкодування
комунальних 02-03.2019 р.
зг.дог.N1/2016 вiд
01.12.16р. Без ПДВ

950

Колбун Оксана
Володимирівна

Волинська
обл.,м.Ківерці

Колбун О.В. Орендна плата
03.2019, вiдшкод.комун. 0203.2019 зг.дог. N02/18 вiд
01.01.2018р.

25.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

25.04.2019

ПАТ “Кредобанк“,
поточний

15.05.2019

15.05.2019

Волинська філія
ОУАТ “Ощадбанк “

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

954

ФОП Живчин
Василь Лук'янович

Іваничівський р-н, с.
Павлівка

Орендна плата 02-03.2019
зг.дог.N2/17 вiд
01.01.2017р. Без ПДВ

підпункт 1

9000,00

955

Селещук О.М.
Підпр.

Волинська обл., м.
Нововолинськ

За оренду примiщення за 0203.2019 р. зг дог. N04/18 вiд
01.06.18 р. Без ПДВ

підпункт 1

8000,00

970

Підприємець Грек
Володимир
Юхимович

м.ВолодимирВолинський

Оренда плата за 05.2019,
вiдшкодування
комун.витрат за 04-05.2019
зг. рах.N27 вiд 03.05.2019 р.
Без ПДВ

підпункт 1

6487,00

971

Підприємець
Демидюк Валентин
Миколайович

Волинська
обл.,м.Рожище

За доступ до мережi
Iнтернет за 05.2019
зг.рах.N112 вiд 01.05.2019
р.. Без ПДВ

підпункт 1

200,00

підпункт 1

5574,80

23.05.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

975

Новосад Святослав
Трохимович

Волинська
обл.,смт.Локачі

Новосад С.Т. оренда,
вiдшкод.комун.витрат
04.2019 зг.дог.N01/18 вiд
01.01.18 р.

23.05.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, картковий

980

Рибачок Юрій
Іванович

м.Ковель

Рибачок Ю.I. оренда
04.2019 комун. 01-04.2019
зг дог N18/16 вiд 29.02,16 р.

підпункт 1

12249,00

23.05.2019

Ощадбанк

977

Матвійчук Василь
Ананійович

Волинська
обл.,смт.Маневичі

Матвiйчук В. А.Орен. плата
комун. 04.2019
зг.дог.N13/16 вiд 01.02.16 р.

підпункт 1

3153,37

23.05.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, картковий

976

Бортнік Павло
Олександрович

Волинська
обл.,смт.Шацьк

Бортнiк П.О. оренда, комун.
04.2019 р. зг дог. N1/19 вiд
15.01.19

підпункт 1

7775,00

підпункт 1

2594,00

985

ФОП Аршулік
Ірина Іванівна

Волинська
обл.,м.Рожище

За оренду примiщення за
04.2019, вiдшкодування
комунальних 04.2019 р.
зг.дог.N1/2016 вiд
01.12.16р. Без ПДВ

24.05.2019

Райффайзен Банк
Аваль

984

Підприємець
Кульган Юрій
Ярославич

Волинська
обл.,м.Горохів

Оренда та вiдшкодування
комунальних витрат за
04.2019 зг.дог.N1/17 вiд
01.01.17р. Без ПДВ

підпункт 1

3557,00

24.05.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

991

ФОП Живчин
Василь Лук'янович

Іваничівський р-н, с.
Павлівка

Орендна плата 04.2019
зг.дог.N2/17 вiд
01.01.2017р. Без ПДВ

підпункт 1

4500,00

24.05.2019

ПАТ “Кредобанк“,
поточний

992

Селещук О.М.
Підпр.

Волинська обл., м.
Нововолинськ

За оренду примiщення за
04.2019 р. зг дог. N04/18 вiд
01.06.18 р. Без ПДВ

підпункт 1

4000,00

підпункт 1

10200,00

підпункт 1

1500,00

24.05.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

24.05.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, картковий

981

Колбун Оксана
Володимирівна

Волинська
обл.,м.Ківерці

Орендна плата 04.2019,
вiдшкод.комун. 04.2019
зг.дог. N02/18 вiд
01.01.2018р.

24.05.2019

Ощадбанк

983

Макарук Михайло
Михайлович

Ратнівський р-н, с.
Прохід

Макарук М.М.Орен. плата
за 04.2019 зг.дог.N03/18 вiд
01.04.18 р.

06.06.2019

25.06.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

Волинська філія
ОУАТ “Ощадбанк “

999

1008

Підприємець
Демидюк Валентин
Миколайович
Підприємець Грек
Володимир
Юхимович

Волинська
обл.,м.Рожище

За доступ до мережi
Iнтернет за 06.2019
зг.рах.N112 вiд 03.06.2019
р.. Без ПДВ

підпункт 1

200,00

м.ВолодимирВолинський

Оренда плата за 06.2019,
вiдшкодування
комун.витрат за 05.2019 зг.
рах.N32 вiд 03.06.2019 р.
Без ПДВ

підпункт 1

6583,00

підпункт 1

4874,80

25.06.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

1014

Новосад Святослав
Трохимович

Волинська
обл.,смт.Локачі

Новосад С.Т. оренда,
вiдшкод.комун.витрат
05.2019 зг.дог.N01/18 вiд
01.01.18 р.

25.06.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, картковий

1011

Рибачок Юрій
Іванович

м.Ковель

Рибачок Ю.I. оренда
05.2019 зг дог N18/16 вiд
29.02,16 р.

підпункт 1

5000,00

25.06.2019

Ощадбанк

1012

Матвійчук Василь
Ананійович

Волинська
обл.,смт.Маневичі

Матвiйчук В. А.Орен. плата
05.2019 зг.дог.N13/16 вiд
01.02.16 р.

підпункт 1

2500,00

25.06.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, картковий

1013

Бортнік Павло
Олександрович

Волинська
обл.,смт.Шацьк

Бортнiк П.О. оренда
05.2019 р. зг дог. N1/19 вiд
15.01.19

підпункт 1

4875,00

25.06.2019

Райффайзен Банк
Аваль

1021

Підприємець
Кульган Юрій
Ярославич

Волинська
обл.,м.Горохів

Оренда та вiдшкодування
комунальних витрат за
05.2019 зг.дог.N1/17 вiд
01.01.17р. Без ПДВ

підпункт 1

3440,00

підпункт 1

2597,00

1020

ФОП Аршулік
Ірина Іванівна

Волинська
обл.,м.Рожище

За оренду примiщення за
05.2019, вiдшкодування
комунальних 05.2019 р.
зг.дог.N1/2016 вiд
01.12.16р. Без ПДВ

1018

ФОП Живчин
Василь Лук'янович

Іваничівський р-н, с.
Павлівка

Орендна плата 05.2019
зг.дог.N2/17 вiд
01.01.2017р. Без ПДВ

підпункт 1

4500,00

25.06.2019

ПАТ “Кредобанк“,
поточний

1019

Селещук О.М.
Підпр.

Волинська обл., м.
Нововолинськ

За оренду примiщення за
05.2019 р. зг дог. N04/18 вiд
01.06.18 р. Без ПДВ

підпункт 1

4000,00

25.06.2019

Ощадбанк

1015

Макарук Михайло
Михайлович

Ратнівський р-н, с.
Прохід

Макарук М.М.Орен. плата
за 05.2019 зг.дог.N03/18 вiд
01.04.18 р.

підпункт 1

1500,00

25.06.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, картковий

1016

Колбун Оксана
Володимирівна

Волинська
обл.,м.Ківерці

Колбун О.В. Орендна плата
05.2019, вiдшкод.комун.
05.2019 зг.дог. N02/18 вiд
01.01.2018р.

підпункт 1

10300,00

25.06.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

25.06.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

Усього

2) на користь юридичних осіб

197931,56

Дата
здійснення
платежу з
рахунку
політичної
партії

03.04.2019

05.04.2019

05.04.2019

Номер
Повне найменування
Найменува-ння банку, розрахунк
особи
вид рахунку
о-вого
документа

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

АТ “Укрсиббанк
“,поточний

АТ “Укрсиббанк
“,поточний

Управління
державної
05.04.2019 казначейської служби
України у м.Луцьк
Волинської області

ARб/н

930

931

933

ВОЛИНСЬКА
ОБЛ. РЕГ. ППП
УОП-УКРОП

ПРАТ
“ДАТАГРУП”

ПРАТ
“ДАТАГРУП”

ГУ ДКСУ у
Волинській області

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Цільове призначення платежу

Код рядка

Сума (грн.)

14360570

Погашення простроченої
заборгованостi за РКО,
м. Київ
вул.Грушевського,1 згiдно з вiдкритою офертою
банку N б/н вiд 28.08.2015,
Д
без ПДВ.

Підпункт 2

100,00

31720260

м.Луцьк,
вул.Карбишева,2 а

98564380 За
телекомунiкацiйнi послуги
зг.рах.N13111*3672046 вiд
01.04.2019 У сумi 432.00
грн., ПДВ - 20 % 86.40 грн.

підпункт 2

518,40

м.Луцьк,
вул.Карбишева,2 а

111244265 За
телекомунiкацiйнi послуги
зг.рах.N13111/0800*367266
9 вiд 01.04.2019 У сумi
197.82 грн., ПДВ - 20 %
39.56 грн.

підпункт 2

237,38

м. Луцьк,
вул.Стрілецька,4 А

*;101;39946248;Вiйськовий
збiр з доходiв фiзичної
особи за послуги оренди за
03.2019. Оплата повнiстю
05.04.19 р.;;;

Підпункт 2

519,41

31720260

38009628

Управління
державної
05.04.2019 казначейської служби
України у м.Луцьк
Волинської області

09.04.2019

09.04.2019

АТ
“Ощадбанк“,поточни
й

АТ “Райффайзенбанк
Аваль“, поточний

10.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

16.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

17.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

932

935

ГУ ДКСУ у
Волинській області

ПАТ “Укртелеком
“

936

ТОВ СП Інфоком

ARб/н

ВОЛИНСЬКА
ОБЛ. РЕГ. ППП
УОП-УКРОП

938

ТзОВ "Бізнес і
технології"

ARб/н

ВОЛИНСЬКА
ОБЛ. РЕГ. ППП
УОП-УКРОП

*;101;39946248;11010400;;;
податок з доходiв фiзичних
осiб з послуг оренди за
03.2019. Оплата повнiстю
05.04.19 р.

Підпункт 2

6232,91

21560766

За телекомунiкацiйнi
послуги за березень
рах.0733000000022270.3.20
м.Луцьк, вул.Кривий
19 вiд 31.03.19р.,
Вал,28
зг.дог.0733000000022270
вiд 02.06.17 р.. ПДВ - 20 %
635,79 грн.

підпункт 2

3814,72

25087640

Зо доступ по видаленiй лiнiї
за квiтень 2019 по рах.
м. Луцьк, вул. Лесі
N1904910237 вiд 01.04.19 р.
Українки, 52
У сумi 1083.33 грн., ПДВ 20 % 216.67 грн.

Підпункт 2

1300,00

14360570

Погашення простроченої
м. Київ
заборгованостi за РКО,
вул.Грушевського,1 згiдно з вiдкритою офертою
Д
банку N б/н вiд 28.08.2015,
без ПДВ.

Підпункт 2

18,00

31442320

За iнтернет за 05.2019 по
м. Львів, пр-кт
рах. N2398208 вiд 15.04.19
Червоної Калини, 45 р. У сумi 125.00 грн., ПДВ 20 % 25.00 грн.

Підпункт 2

150,00

14360570

Погашення простроченої
м. Київ
заборгованостi за РКО,
вул.Грушевського,1 згiдно з вiдкритою офертою
Д
банку N б/н вiд 28.08.2015,
без ПДВ.

Підпункт 2

6,00

38009628

м. Луцьк,
вул.Стрілецька,4 А

24.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

24.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

Управління
державної
24.04.2019 казначейської служби
України у м.Луцьк
Волинської області
Управління
державної
24.04.2019 казначейської служби
України у м.Луцьк
Волинської області
Державне
24.04.2019
казначейство України

24.04.2019

ВГРУ ПАТ
КБ”Приватбанк “,
поточний

941

Редакція газети
"Нова доба"

940

Редакція газети
"Нове життя"

943

ГУ ДКСУ у
Волинській області

02471726

смт Маневичі, вул.
Незалежності, 14

За публiкацiї в газетах за 0203.2019 р. Без ПДВ

Підпункт 2

18819,00

02471784

смт Любешів, вул.
Незалежності, 54

За публiкацiю в газетi N2
вiд 10.01.19, рах N5 вiд
14.01.19 Без ПДВ

Підпункт 2

1036,00

38009628

м. Луцьк,
вул.Стрілецька,4 А

*;101;39946248;11010400;;;
податок з доходiв фiзичних
осiб з послуг оренди.
Оплата повнiстю 24.04.19 р.

Підпункт 2

3421,48

38009628

м. Луцьк,
вул.Стрілецька,4 А

*;101;39946248;Вiйськовий
збiр з доходiв фiзичної
особи за послуги оренди.
Оплата повнiстю 24.04.19
р.;;;

Підпункт 2

285,10

Вiдшкодування
комунальних витрат за 0203.2019 р. по дог.N12 вiд
01.12.16 р. Без ПДВ

підпункт 2

1725,80

За iнтернет по дог.N19/2016
вiд 06.04.16 р. У сумi 166.67
грн., ПДВ - 20 % 33.33 грн.

Підпункт 2

200,00

944

ГУ ДКСУ у
Волинській області

952

Управління
фінансів
Старовижівської
РДА

02311744

смт Стара Вижівка,
вул. Соборності, 5

953

ПП “ЮАІНЕТ “

36523021

Волинська
обл.,м.Ковель,
вул.Косачів,8

959

Національна
Акціонерна
страхова компанія
“Оранта“, Публічне
Акціонерне
Товариство

00034186

м. Київ, вул.
Здолбунівська,7-Д

ПАТ “Укрсоцбанк “,
поточний

958

Національна
Акціонерна
страхова компанія
“Оранта“, Публічне
Акціонерне
Товариство

00034186

м. Київ, вул.
Здолбунівська,7-Д

Управління
державної
25.04.2019
казначейської служби
України

957

Відділ культури

02226961

смт Турійськ, вул.
Сагайдачного, 1

960

Камінь-Каширське
виробниче
управління
житловокомунального
господарства

961

Камінь-Каширське
виробниче
управління
житловокомунального
господарства

25.04.2019

25.04.2019

25.04.2019

25.04.2019

ПАТ “Укрсоцбанк “,
поточний

АТ “Ощадбанк
“,поточний

АТ “Ощадбанк
“,поточний

Управління
державної
25.04.2019
казначейської служби
України

956

Відділ культури

Оренда примiщень за 0203.2019 р. та вiдшкодування
комунальних послуг за 0203.2019 зг.дог.N14/18 вiд
01.03.2018 У сумi 3234.83
грн., ПДВ - 20 % 646.97
грн.
Оренда примiщення за 0203.2019, вiдшкодування
ком.витрат 02-03.2019
зг.дог.N28/16 вiд
01.12.2016р. У сумi 2050.54
грн., ПДВ - 20 % 410.11
грн.

Підпункт 2

3881,80

Підпункт 2

2460,65

Вiдшкодування земельного
податку за 2018 зг.рах.N19
вiд 15.03.19 р. Без ПДВ

Підпункт 2

45,72

03339360

Оренда примiщення за 02Волинська
03.2019 та вiдш.компослуг
обл.,м.Каміньзг. дог.N19 вiд 01.02.18р. У
Каширськ,вул.Чапаєв
сумi 3537.75 грн., ПДВ - 20
а,8
% 707.55 грн.

Підпункт 2

4245,30

03339360

Оренда примiщення за 02Волинська
03.2019 та вiдш.компослуг
обл.,м.Каміньзг. дог.N10 вiд 23.02.16р. У
Каширськ,вул.Чапаєв
сумi 2633.96 грн., ПДВ - 20
а,8
% 526.79 грн.

Підпункт 2

3160,75

Орендна плата за 0203.2019 зг.рах.N12 вiд
15.02.19 р., N21 вiд 18.03.19
р. Без ПДВ

Підпункт 2

3022,50

02226961

смт Турійськ, вул.
Сагайдачного, 1

Погашення простроченої
м. Київ
заборгованостi за РКО,
вул.Грушевського,1 згiдно з вiдкритою офертою
Д
банку N б/н вiд 28.08.2015,
без ПДВ.

26.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

ARб/н

ВОЛИНСЬКА
ОБЛ. РЕГ. ППП
УОП-УКРОП

14360570

26.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

962

ВКП
"Любешівсервіс"

03052279

смт Любешів, вул.
Незалежності, 79

Оренда за 02-03.2019,
вiдшкод. комун. 02-03.2019
м. Луцьк, вул.
дог.39/17-ДО вiд 20.11.2017
Електроапаратна, 3
р. У сумi 15820.49 грн.,
ПДВ - 20 % 3164.10 грн.

За оренду примiщення за 0203.2019 зг. дог. N12/16 вiд
15.02.2016 р. Без ПДВ

Підпункт 2

73,50

Підпункт 2

6400,00

Підпункт 2

18984,59

26.04.2019

Райффайзен Банк
Аваль

963

АТ ЕНКО ПАТ

13367676

26.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

964

ІА Волинські
новини ТОВ

41637310

За розмiщення
м. Луцьк,
вул.Електроапаратна, iнформ.матерiал. рах. N79
вiд 15.04.19 р. Без ПДВ
3

Підпункт 2

6000,00

26.04.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

965

Волинські новини
ПП

35963888

За розмiщення
м. Луцьк,
iнформацiйних матерiалiв
вул.Електроапаратна,
по рах. N56 вiд 15.04.19 р.,
3
N47 вiд 29.03.19 р. Без ПДВ

Підпункт 2

6500,00

ARб/н

ВОЛИНСЬКА
ОБЛ. РЕГ. ППП
УОП-УКРОП

14360570

Погашення простроченої
м. Київ
заборгованостi за РКО,
вул.Грушевського,1 згiдно з вiдкритою офертою
Д
банку N б/н вiд 28.08.2015,
без ПДВ.

Підпункт 2

100,00

03.05.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

03.05.2019

07.05.2019

АТ “Райффайзенбанк
Аваль“, поточний

АТ “Укрсиббанк
“,поточний

966

ТОВ СП Інфоком

1300,00

31720260

м.Луцьк,
вул.Карбишева,2 а

98564380 За
телекомунiкацiйнi послуги
зг.рах.N13111*3723720 вiд
01.05.2019 У сумi 24.00
грн., ПДВ - 20 % 4.80 грн.

підпункт 2

28,80

Погашення простроченої
м. Київ
заборгованостi за РКО,
вул.Грушевського,1 згiдно з вiдкритою офертою
Д
банку N б/н вiд 28.08.2015,
без ПДВ.

Підпункт 2

6,00

За iнтернет по дог.N19/2016
вiд 06.04.16 р. У сумi 166.67
грн., ПДВ - 20 % 33.33 грн.

Підпункт 2

200,00

31442320

За iнтернет за 06.2019 по
м. Львів, пр-кт
рах. N2451709 вiд 15.05.19
Червоної Калини, 45 р. У сумi 125.00 грн., ПДВ 20 % 25.00 грн.

Підпункт 2

150,00

14360570

Погашення простроченої
м. Київ
заборгованостi за РКО,
вул.Грушевського,1 згiдно з вiдкритою офертою
Д
банку N б/н вiд 28.08.2015,
без ПДВ.

Підпункт 2

6,00

ПРАТ
“ДАТАГРУП”

14360570

36523021

08.05.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

ARб/н

08.05.2019

ВГРУ ПАТ
КБ”Приватбанк “,
поточний

969

ПП “ЮАІНЕТ “

15.05.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

972

ТзОВ "Бізнес і
технології"

ARб/н

ВОЛИНСЬКА
ОБЛ. РЕГ. ППП
УОП-УКРОП

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

Підпункт 2

967

ВОЛИНСЬКА
ОБЛ. РЕГ. ППП
УОП-УКРОП

17.05.2019

25087640

Зо доступ по видаленiй лiнiї
за травень 2019 по рах.
м. Луцьк, вул. Лесі
N1905910237 вiд 02.05.19 р.
Українки, 52
У сумi 1083.33 грн., ПДВ 20 % 216.67 грн.

Волинська
обл.,м.Ковель,
вул.Косачів,8

Управління
державної
21.05.2019 казначейської служби
України у м.Луцьк
Волинської області
Управління
державної
21.05.2019 казначейської служби
України у м.Луцьк
Волинської області

22.05.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

Управління
державної
23.05.2019 казначейської служби
України у м.Луцьк
Волинської області
Управління
державної
23.05.2019 казначейської служби
України у м.Луцьк
Волинської області

24.05.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

974

ГУ ДКСУ у
Волинській області

973

ГУ ДКСУ у
Волинській області

ARб/н

ВОЛИНСЬКА
ОБЛ. РЕГ. ППП
УОП-УКРОП

979

ГУ ДКСУ у
Волинській області

978

ГУ ДКСУ у
Волинській області

ARб/н

ВОЛИНСЬКА
ОБЛ. РЕГ. ППП
УОП-УКРОП

м. Луцьк,
вул.Стрілецька,4 А

*;101;39946248;11010400;;;
податок з доходiв фiзичних
осiб з послуг оренди за
04.2019. Оплата повнiстю
21.05.19 р.

Підпункт 2

6232,91

38009628

м. Луцьк,
вул.Стрілецька,4 А

*;101;39946248;Вiйськовий
збiр з доходiв фiзичної
особи за послуги оренди за
04.2019. Оплата повнiстю
21.05.19 р.;;;

Підпункт 2

519,41

14360570

Погашення простроченої
м. Київ
заборгованостi за РКО,
вул.Грушевського,1 згiдно з вiдкритою офертою
Д
банку N б/н вiд 28.08.2015,
без ПДВ.

Підпункт 2

6,00

38009628

м. Луцьк,
вул.Стрілецька,4 А

*;101;39946248;11010400;;;
податок з доходiв фiзичних
осiб з послуг оренди.
Оплата повнiстю 23.05.19 р.

Підпункт 2

2812,30

38009628

м. Луцьк,
вул.Стрілецька,4 А

*;101;39946248;Вiйськовий
збiр з доходiв фiзичної
особи за послуги оренди.
Оплата повнiстю 23.05.19
р.;;;

Підпункт 2

234,35

14360570

Погашення простроченої
м. Київ
заборгованостi за РКО,
вул.Грушевського,1 згiдно з вiдкритою офертою
Д
банку N б/н вiд 28.08.2015,
без ПДВ.

Підпункт 2

9,00

38009628

Державне
24.05.2019
казначейство України
Управління
державної
24.05.2019
казначейської служби
України

24.05.2019

24.05.2019

24.05.2019

24.05.2019

АТ “Ощадбанк
“,поточний

ПАТ “Укрсоцбанк “,
поточний

ПАТ “Укрсоцбанк “,
поточний

АТ “Ощадбанк
“,поточний

02311744

смт Стара Вижівка,
вул. Соборності, 5

Вiдшкодування
комунальних витрат за
04.2019 р. по дог.N12 вiд
01.12.16 р. ПДВ 71,24 грн.

підпункт 2

427,43

02226961

смт Турійськ, вул.
Сагайдачного, 1

Орендна плата за 04.2019
зг.рах.N29 вiд 15.04.19 р.
Без ПДВ

Підпункт 2

1513,50

Підпункт 2

902,40

Підпункт 2

1187,98

Підпункт 2

1437,35

Підпункт 2

1219,42

982

Управління
фінансів
Старовижівської
РДА

989

Відділ культури

990

Камінь-Каширське
виробниче
управління
житловокомунального
господарства

987

Національна
Акціонерна
страхова компанія
“Оранта“, Публічне
Акціонерне
Товариство

00034186

м. Київ, вул.
Здолбунівська,7-Д

986

Національна
Акціонерна
страхова компанія
“Оранта“, Публічне
Акціонерне
Товариство

00034186

м. Київ, вул.
Здолбунівська,7-Д

988

Камінь-Каширське
виробниче
управління
житловокомунального
господарства

03339360

03339360

Оренда примiщення за
Волинська
04.2019 та вiдш.компослуг
обл.,м.Каміньзг. дог.N10 вiд 23.02.16р. У
Каширськ,вул.Чапаєв
сумi 752.00 грн., ПДВ - 20
а,8
% 150.40 грн.
Оренда примiщення за
04.2019, вiдшкодування
ком.витрат 04.2019
зг.дог.N28/16 вiд
01.12.2016р. У сумi 989.98
грн., ПДВ - 20 % 198.00
грн.
Оренда примiщень за
04.2019 р. та вiдшкодування
комунальних послуг за
04.2019 зг.дог.N14/18 вiд
01.03.2018 У сумi 1197.79
грн., ПДВ - 20 % 239.56
грн.

Оренда примiщення за
Волинська
04.2019 та вiдш.компослуг
обл.,м.Каміньзг. дог.N19 вiд 01.02.18р. У
Каширськ,вул.Чапаєв
сумi 1016.18 грн., ПДВ - 20
а,8
% 203.24 грн.

24.05.2019

Райффайзен Банк
Аваль

24.05.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

24.05.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

24.05.2019

АТ
“Ощадбанк“,поточни
й

29.05.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

29.05.2019

ВГРУ ПАТ
КБ”Приватбанк “,
поточний

993

АТ ЕНКО ПАТ

995

Волинські новини
ПП

994

ІА Волинські
новини ТОВ

996

ARб/н

997

ПАТ “Укртелеком
“

ВОЛИНСЬКА
ОБЛ. РЕГ. ППП
УОП-УКРОП

ПП “ЮАІНЕТ “

13367676

Оренда за 04.2019, вiдшкод.
комун. 04.2019 дог.39/17м. Луцьк, вул.
ДО вiд 20.11.2017 р. У сумi
Електроапаратна, 3
4188.81 грн., ПДВ - 20 %
837.76 грн.

Підпункт 2

5026,57

35963888

За розмiщення
м. Луцьк,
iнформацiйних матерiалiв
вул.Електроапаратна,
по рах. N68 вiд 07.05.19 р.,
3
N64 вiд 30.04.19 р. Без ПДВ

Підпункт 2

6500,00

41637310

м. Луцьк,
За розмiщення
вул.Електроапаратна, iнформ.матерiал. рах. N92
вiд 07.05.19 р. Без ПДВ
3

Підпункт 2

6000,00

21560766

За телекомунiкацiйнi
послуги за квiтень
рах.0733000000022270.4.20
м.Луцьк, вул.Кривий
19 вiд 30.04.19р.,
Вал,28
зг.дог.0733000000022270
вiд 02.06.17 р.. ПДВ 635,79
грн.

підпункт 2

3814,72

14360570

Погашення простроченої
м. Київ
заборгованостi за РКО,
вул.Грушевського,1 згiдно з вiдкритою офертою
Д
банку N б/н вiд 28.08.2015,
без ПДВ.

Підпункт 2

60,60

За надання iнтернет-послуг
по дог.N19/2016 вiд
06.04.2016 р. У сумi 166.67
грн., ПДВ - 20 % 33.33 грн.

Підпункт 2

200,00

36523021

Волинська
обл.,м.Ковель,
вул.Косачів,8

03.06.2019

05.06.2019

06.06.2019

06.06.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

АТ “Райффайзенбанк
Аваль“, поточний

АТ “Укрсиббанк
“,поточний

06.06.2019

АТ “Укрсиббанк
“,поточний

06.06.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

998

ВКП
"Любешівсервіс"

ARб/н

ВОЛИНСЬКА
ОБЛ. РЕГ. ППП
УОП-УКРОП

1000

1003

ТОВ СП Інфоком

ПРАТ
“ДАТАГРУП”

1001

ПРАТ
“ДАТАГРУП”

1004

Волинські новини
ПП

смт Любешів, вул.
Незалежності, 79

За оренду примiщення за
04.2019 по дог. N12/16 вiд
15.02.16 р. Без ПДВ

Підпункт 2

3200,00

14360570

Погашення простроченої
м. Київ
заборгованостi за РКО,
вул.Грушевського,1 згiдно з вiдкритою офертою
Д
банку N б/н вiд 28.08.2015,
без ПДВ.

Підпункт 2

100,00

25087640

Зо доступ по видаленiй лiнiї
за червень 2019 по рах.
м. Луцьк, вул. Лесі
N1906910237 вiд 03.06.19 р.
Українки, 52
У сумi 1083.33 грн., ПДВ 20 % 216.67 грн.

Підпункт 2

1300,00

31720260

м.Луцьк,
вул.Карбишева,2 а

111244265 За
телекомунiкацiйнi послуги
зг.рах.N13111/0800*376983
4 вiд 01.06.2019 У сумi
67.76 грн., ПДВ - 20 %
13.55 грн.

підпункт 2

81,31

м.Луцьк,
вул.Карбишева,2 а

98564380 За
телекомунiкацiйнi послуги
зг.рах.N13111*3768752 вiд
01.06.2019 У сумi 240.00
грн., ПДВ - 20 % 48.00 грн.

підпункт 2

288,00

За розмiщення
м. Луцьк,
iнформацiйних матерiалiв
вул.Електроапаратна,
по рах. N81 вiд 31.05.19 р.
3
Без ПДВ

Підпункт 2

2000,00

03052279

31720260

35963888

07.06.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

18.06.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

Управління
державної
18.06.2019 казначейської служби
України у м.Луцьк
Волинської області
Управління
державної
18.06.2019 казначейської служби
України у м.Луцьк
Волинської області

19.06.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

Управління
державної
25.06.2019 казначейської служби
України у м.Луцьк
Волинської області

ARб/н

ВОЛИНСЬКА
ОБЛ. РЕГ. ППП
УОП-УКРОП

1007

ТзОВ "Бізнес і
технології"

1005

ГУ ДКСУ у
Волинській області

1006

ГУ ДКСУ у
Волинській області

ARб/н

ВОЛИНСЬКА
ОБЛ. РЕГ. ППП
УОП-УКРОП

1010

ГУ ДКСУ у
Волинській області

14360570

Погашення простроченої
заборгованостi за РКО,
м. Київ
вул.Грушевського,1 згiдно з вiдкритою офертою
Д
банку N б/н вiд 28.08.2015,
без ПДВ.

Підпункт 2

9,74

31442320

За iнтернет за 07.2019 по
м. Львів, пр-кт
рах. N2518249 вiд 14.06.19
Червоної Калини, 45 р. У сумi 125.00 грн., ПДВ 20 % 25.00 грн.

Підпункт 2

150,00

38009628

м. Луцьк,
вул.Стрілецька,4 А

*;101;39946248;11010400;;;
податок з доходiв фiзичних
осiб з послуг оренди за
05.2019. Оплата повнiстю
18.06.19 р.

Підпункт 2

6232,91

38009628

м. Луцьк,
вул.Стрілецька,4 А

*;101;39946248;Вiйськовий
збiр з доходiв фiзичної
особи за послуги оренди за
05.2019. Оплата повнiстю
18.06.19 р.;;;

Підпункт 2

519,41

14360570

Погашення простроченої
м. Київ
заборгованостi за РКО,
вул.Грушевського,1 згiдно з вiдкритою офертою
Д
банку N б/н вiд 28.08.2015,
без ПДВ.

Підпункт 2

9,00

38009628

*;101;39946248;Вiйськовий
збiр з доходiв фiзичної
особи за послуги оренди.
Оплата повнiстю 25.06.19
р.;;;

Підпункт 2

21,89

м. Луцьк,
вул.Стрілецька,4 А

Управління
державної
25.06.2019 казначейської служби
України у м.Луцьк
Волинської області
Управління
державної
25.06.2019
казначейської служби
України

25.06.2019

25.06.2019

25.06.2019

25.06.2019

АТ “Ощадбанк
“,поточний

ПАТ “Укрсоцбанк “,
поточний

ПАТ “Укрсоцбанк “,
поточний

АТ “Ощадбанк
“,поточний

38009628

м. Луцьк,
вул.Стрілецька,4 А

*;101;39946248;11010400;;;
податок з доходiв фiзичних
осiб з послуг оренди.
Оплата повнiстю 25.06.19 р.

Підпункт 2

262,69

02226961

смт Турійськ, вул.
Сагайдачного, 1

Орендна плата за 05.2019
зг.рах.N36 вiд 14.05.19 р.
Без ПДВ

Підпункт 2

1515,00

Підпункт 2

1210,81

Підпункт 2

1231,57

Підпункт 2

1122,14

Підпункт 2

903,11

1009

ГУ ДКСУ у
Волинській області

1017

Відділ культури

1026

Камінь-Каширське
виробниче
управління
житловокомунального
господарства

1024

Національна
Акціонерна
страхова компанія
“Оранта“, Публічне
Акціонерне
Товариство

00034186

м. Київ, вул.
Здолбунівська,7-Д

1025

Національна
Акціонерна
страхова компанія
“Оранта“, Публічне
Акціонерне
Товариство

00034186

м. Київ, вул.
Здолбунівська,7-Д

1023

Камінь-Каширське
виробниче
управління
житловокомунального
господарства

03339360

03339360

Оренда примiщення за
Волинська
05.2019 та вiдш.компослуг
обл.,м.Каміньзг. дог.N19 вiд 01.02.18р. У
Каширськ,вул.Чапаєв
сумi 1009.01 грн., ПДВ - 20
а,8
% 201.80 грн.
Оренда примiщення за
05.2019, вiдшкодування
ком.витрат 04.2019
зг.дог.N28/16 вiд
01.12.2016р. У сумi 1026.31
грн., ПДВ - 20 % 205.26
грн.
Оренда примiщень за
05.2019 р. та вiдшкодування
комунальних послуг за
04.2019 зг.дог.N14/18 вiд
01.03.2018 У сумi 935.12
грн., ПДВ - 20 % 187.02
грн.

Оренда примiщення за
Волинська
05.2019 та вiдш.компослуг
обл.,м.Каміньзг. дог.N10 вiд 23.02.16р. У
Каширськ,вул.Чапаєв
сумi 752.59 грн., ПДВ - 20
а,8
% 150.52 грн.

25.06.2019

Райффайзен Банк
Аваль

25.06.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

25.06.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

26.06.2019

ПАТ КБ “Приватбанк
“, поточний

1022

АТ ЕНКО ПАТ

1027

Волинські новини
ПП

1028

ІА Волинські
новини ТОВ

ARб/н

ВОЛИНСЬКА
ОБЛ. РЕГ. ППП
УОП-УКРОП

Оренда за 05.2019, вiдшкод.
комун. 04.2019 дог.39/17м. Луцьк, вул.
ДО вiд 20.11.2017 р. У сумi
Електроапаратна, 3
3619.12 грн., ПДВ - 20 %
723.82 грн.

Підпункт 2

4342,94

35963888

За розмiщення
м. Луцьк,
iнформацiйних матерiалiв
вул.Електроапаратна,
по рах. N92 вiд 25.06.19 р.
3
Без ПДВ

Підпункт 2

4500,00

41637310

м. Луцьк,
За розмiщення
вул.Електроапаратна, iнформ.матерiал. рах. N119
3
вiд 25.06.19 р. Без ПДВ

Підпункт 2

4500,00

14360570

Погашення простроченої
м. Київ
заборгованостi за РКО,
вул.Грушевського,1 згiдно з вiдкритою офертою
Д
банку N б/н вiд 28.08.2015,
без ПДВ.

Підпункт 2

66,90

13367676

Усього

1.2. Відомості про здійснення платежів з рахунків виборчого фонду політичної партії*:
1) на користь фізичних осіб
Номер
РНОКПП
Дата
Місце проживання
розрахун Прізвище, ім'я, по або серія та
здійснення
особи
Вид рахунку
платежу з
батькові особи
ко-вого
номер
рахунку
документ
паспорта з
-

166621,17

Цільове призначення
платежу

Код рядка

Сума (грн.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна сума

-

2) на користь юридичних осіб
Дата
Номер розрахункового
здійснення
документа
Загальна сума

-

-

найменування
особи
-

Ідентифікаці
Місцезнаходження
йний код
особи
юридичної
-

Цільове призначення
платежу

Код рядка

Сума (грн.)

-

-

-

РНОКПП або серія та
номер паспорта з відміткою

Місце
проживання
особи

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.
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
Сума
(вартість),
грн

Прізвище, ім'я, по
батькові особи

24.04.2019

5212,00

Аршулік І.І.

м.Рожище

5212,00

9000,00

25.04.2019

9000,00

Живчин В.Л.

с. Павлівка

9000,00

31.03.2019

10000,00

24.04.2019

10000,00

Колбун Оксана
Володимирівна

м.Ківерці

10000,00

Оренда
приміщення

28.02.2019

8000,00

24.04.2019

8000,00

Новосад Святослав
Трохимович

Волинська
обл.,смт.Локачі

8000,00

Оренда
приміщення

28.02.2019

9750,00

24.04.2019

9750,00

Бортнік Павло
Олександрович

смт.Шацьк

9750,00

Оренда
приміщення

28.02.2019

5000,00

24.04.2019

5000,00

Матвійчук Василь
Ананійович

смт.Маневичі

5000,00

Оренда
приміщення

31.03.2019

5000,00

24.04.2019

5000,00

Рибачок Юрій
Іванович

м.Ковель

5000,00

Вид
фінансових
зобов'язань

Сума
(вартість) Дата припинення
, грн

Дата виникнення

Оренда
приміщення

28.02.2019

5212,00

Оренда
приміщення

28.02.2019

Оренда
приміщення

Сума (вартість) на
кінець звітного
періоду, грн

Оренда
приміщення

28.02.2019

8000,00

25.04.2019

8000,00

Селещук Олександр
Михайлович П-ць

м.
Нововолинськ

8000,00

Оренда
приміщення

28.02.2019

3000,00

24.04.2019

3000,00

Макарук Михайло
Михайлович

м.Ратне

3000,00

Оренда
приміщення

30.06.2019

2546,00

-

-

Аршулік І.І.

м.Рожище

-

Оренда
приміщення

30.06.2019

4500,00

-

-

Живчин В.Л.

с. Павлівка

-

Оренда
приміщення

30.06.2019

10000,00

-

-

Колбун Оксана
Володимирівна

м.Ківерці

-

Оренда
приміщення

30.06.2019

4000,00

-

-

Новосад Святослав
Трохимович

Волинська
обл.,смт.Локачі

-

Оренда
приміщення

30.06.2019

4875,00

-

-

Бортнік Павло
Олександрович

смт.Шацьк

-

Оренда
приміщення

30.06.2019

2500,00

-

-

Матвійчук Василь
Ананійович

смт.Маневичі

-

Оренда
приміщення

30.06.2019

1500,00

-

-

Макарук Михайло
Михайлович

м. Ратне

-

Оренда
приміщення

30.06.2019

547,05

-

-

Грек В.Ю П-ць

м.ВолодимирВолинський

-

Оренда
приміщення

27.06.2019

3000,00

-

-

Кульган Юрій
Ярославович

м.Горохів

-

Оренда
приміщення

30.06.2019

5000,00

-

-

Рибачок Юрій
Іванович

м.Ковель

-

Загальна сума (вартість), грн

62962,00

2) на користь юридичної особи
Вид
фінансових
Дата виникнення
зобов'язань

Сума
(вартість) Дата припинення
, грн

Сума
(вартість),
грн.

Повне найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи за

Оренда
приміщення

28.02.2019

13724,99

26.04.2019

13724,99

ЕНКО ПАТ

13367676

Розміщення
реклами у
друкованих
ЗМІ

07.02.2019

18819,00

24.04.2019

18819,00

Нова доба Редакція
газети

02471726

Оренда
приміщення

28.02.2019

6342,45

25.04.2019

6342,45

Оренда
приміщення

04.03.2019

7406,05

25.04.2019

7406,05

Розміщення
реклами у
друкованих
ЗМІ

29.03.2019

2000,00

26.04.2019

2000,00

Волинські новини ІА
ТОВ

41637310

Оренда
приміщення

28.02.2019

6400,00

26.04.2019

6400,00

ВКП
"Любешівсервіс"

3052279

Розміщення
реклами у
друкованих
ЗМІ

02.01.2019

1036,00

24.04.2019

1036,00

Нове життя Редакція
газети

02471784

Оренда
приміщення

11.03.2019

997,48

24.04.2019

997,48

Управління фінансів
Старовижівської
РДА

02311744

Зв'язок

31.12.2018

13,46

05.04.2019

13,46

ПРАТ ДАТАГРУП

31720260

Національна
Акціонерна страхова
компанія “Оранта“,
ПАТ
Камінь-Каширське
ВУЖКГ

00034186

03339360

Сума (вартість) на
Місцезнаходжен
кінець звітного
ня особи
періоду, грн
м. Луцьк, вул.
Електроапаратн
13724,99
а. 3
смт Маневичі,
вул.
18819,00
Незалежності,
14
м.Київ, вул.
Здолбунівська, 76342,45
Д
м.КаміньКаширськ,вул.Ч
7406,05
апаєва,8
м. Луцьк, вул.
Електроапаратн
2000,00
а. 3
м. Любешів,
вул.
6400,00
Незалежності,
79
смт Любешів,
вул.
1036,00
Незалежності,
54
смт Стара
Вижівка, вул.
1527,40
Соборності, 5
м.Луцьк,
вул.Карбишева,
13,46
2а

Податки та
збори

31.03.2019

3724,37

05.04.2019

3724,37

Управління
державної
казначейської
служби України у
м.Луцьк Волинської
області

Зв'язок

31.12.2018

160,00

-

-

ПРАТ ДАТАГРУП

31720260

Оренда
приміщення

30.06.2019

4050,00

-

-

ЕНКО ПАТ

13367676

00034186

38009628

Оренда
приміщення

30.06.2019

2310,24

-

-

Національна
Акціонерна страхова
компанія “Оранта“,
ПАТ

Оренда
приміщення

27.06.2019

2004,52

-

-

Камінь-Каширське
ВУЖКГ

03339360

04.04.2019

19877,00

-

-

Нова доба Редакція
газети

02471726

27.06.2019

2000,00

-

-

Волинські новини
ПП

35963888

01.04.2018

774,00

-

-

Наш Край Редакція
газети

01.04.2019

2265,08

-

-

ПАТ “Укртелеком “

Розміщення
реклами у
друкованих
ЗМІ
Розміщення
реклами у
друкованих
ЗМІ
Розміщення
реклами у
друкованих
ЗМІ
Зв'язок

м. Луцьк,
вул.Стрілецька,
4А
м.Луцьк,
вул.Карбишева,
2а
м. Луцьк, вул.
Електроапаратн
а. 3
м.Київ, вул.
Здолбунівська, 7Д

3724,37

-

-

м.КаміньКаширськ,вул.Ч
апаєва,8
смт Маневичі,
вул.
Незалежності,
14
м. Луцьк, вул.
Електроапаратн
а. 3

-

02471655

м. Рожище, вул.
Незалежності,
82

-

21560766

м.Луцьк,
вул.Кривий
Вал,28

-

-

-

Податки та
збори

30.06.2019

Загальна сума (вартість), грн

3724,38

-

-

Управління
державної
казначейської
служби України у
м.Луцьк Волинської
області

38009628

м. Луцьк,
вул.Стрілецька,
4А

-

60993,72

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

1

5

0

7

2

0

1

9

Керівник (уповноважена особа)
Омельчук О.В.
(ініціали та прізвище)

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

Головний бухгалтер (особа, відпові
дальна за ведення бухгалтерського
обліку)
(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта*)

(підпис)

Омельчук О.В.
(ініціали та прізвище)

Ця частина Звіту політичної партії заповнюється посадовими (службовими) особами
контролюючого органу, до якого подається цей Звіт політичної партії.
Відмітка про внесення даних до електронної бази звітності «___» ___________2 0 __ року
(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Звіт політичної партії (підпис,
ініціали, прізвище))
За результатами камеральної перевірки Звіту політичної партії (потрібне позначити)
порушень (помилок) не
складено акт в і д «
»
20
року №
виявлено

«

»

20

року

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

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

