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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
(повна назва політичної партії згідно з реєстраційними документами)
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Ідентифікаційний
код юридичної особи за ЄДРПОУ

4

0

Місцезнаходження м.Київ, Паркова______ Поштовий індекс
дорога, буд.16а___________________________
(область, район, населений пункт, вулиця, Телефон
номери будинку, корпусу, кабінету/офіса, Моб. телефон
квартири)
Факс
E-mail
2

Фактичне місцезнаходження (у разі
невідповідності місцезнаходження)
_____________________________________
_____________________________________
____________________________
(область, район, населений пункт, вулиця,
номери будинку, корпусу, кабінету/офіса,
квартири)

4

2

2

1

4

2

0

1

0

2

1

(067) 005 53 66

info@sluga-narodu.com

Поштовий індекс
Телефон
Моб. телефон
Факс
E-mail
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Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки
(рахунок), номери рахунків (рахунку): поточний ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ГЛОБУС», МФО 380526 UA033805260000002600800159741;
зарплатний ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» МФО 380526 UA 36 380526
0000029093001059741;
рахунок для відшкодування витрат, пов’язаних із фінансуванням передвиборної агітації
ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» МФО 380526
UA943805260000026006002059741 ;
рахунок для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної
діяльності ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» МФО 380526
UA023805260000026007001059741.
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Рішення про внесення політичної партії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від
13.04.2016 № 1 070 102 0000 062829

1

Загальна інформація про політичну партію
Політична партія

Обласні
організації

Міські
організації

Районні
організації

Сільські,
селищні,
первинні
організації

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

у народні депутати
України

1

-

-

-

-

до органів місцевого
самоврядування, у
тому числі:

-

-

-

-

-

обласних

-

-

-

-

-

районних

-

-

-

-

-

міських

-

-

-

-

-

районних у містах,
де утворено районні
у місті ради

-

-

-

-

-

сільських та
селищних

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

народних депутатів
України

-

-

-

-

-

депутатів місцевих
рад

-

-

-

-

-

міських, селищних,
сільських голів,
старост

-

-

-

-

-

Кількість

Працівники складу
апарату, осіб
Підприємства,
установи,
організації,
засновані та
створені для
виконання
статутних завдань
Висунуто
кандидатів на
останніх виборах
(чергових,
позачергових,
повторних
тощо),усього осіб,
у тому числі:
у Президенти
України
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Місцеві організації політичної партії,
які в установленому порядку набули статус юридичної особи

Найменування Ідентифікаційний
місцевої
код юридичної Місцезнаходження
організації
особи за ЄДРПОУ

Реквізити банків, в
Фактичне
яких відкриті
місцезнаходження рахунки, та номери
рахунків

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Перелік

Код рядка

Вартість, сума коштів на
кінець звітного періоду
(грн)

Майно, нематеріальні цінності, цінні папери, що
перебувають у власності, усього, у тому числі:

глава 1 розділу І

503 509,92

пункт 1.1

-

нерухоме майно, що перебуває у власності, усього
рухоме майно, що перебуває у власності, усього, у
тому числі:
транспортні засоби
рухоме майно
нематеріальні активи, що перебувають у власності,
усього

пункт 1.2

-

підпункт 1
підпункт 2

-

пункт 1.3

503 509,92

цінні папери, що перебувають у власності, усього

пункт 1.4

-

глава 2 розділу І

311 851,90

пункт 2.1

-

пункт 2.2

-

пункт 2.2.1
пункт 2.2.2

-

пункт 2.3

311 851,90

глава 1 розділу II
пункт 1.1
пункт 1.2

118 123 960,21
111 720 169,81
-

пункт 1.3

-

пункт 1.4

6 403 790,40

глава 2 розділу ІІ

149 784 647,82

пункт 2.1

35 144 375,00

пункт 2.2

114 640 272,82

глава 1 розділу III

-

Майно, нематеріальні цінності, що перебувають
на 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:
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

пункт 1.1

-

пункти 1.2, 1.3
пункти 1.2, 1.3

-
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грошових коштів до державного бюджету, усього

пункти 1.2, 1.3

-

на рахунок виборчого фонду, усього
Повернено коштів, усього, у тому числі:
грошових коштів власнику, усього

пункт 1.4
пункти 1.5, 1.6
пункти 1.5, 1.6

-

грошових коштів до державного бюджету, усього

пункти 1.5, 1.6

-

Кошти від господарської діяльності, у тому
числі:
доходи від здачі майна в оренду
дивіденди, проценти, роялті
надходження за договорами
надходження від заходів, що проводяться
політичною партією
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)
Внески нерухомим майном, усього
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:
власнику
до державного бюджету
рухомим майном, усього
Повернено внесків рухомим майном, усього, у тому
числі:
власнику
до державного бюджету
Внески нематеріальними активами, усього
Повернено внесків нематеріальними активами,
усього, у тому числі:
власнику
до державного бюджету
Внески цінними паперами, усього
Повернено внесків цінними паперами, усього, у тому
числі:
власнику
до державного бюджету
Спонсорські внески, усього
Повернено спонсорських внесків, усього, у тому
числі:
власнику
до державного бюджету

глава 2 розділу ІІІ

-

пункти 2.2, 2.3

-

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

-

пункти 3.2, 3.3

-

пункти 3.2, 3.3
пункти 3.2, 3.3
пункт 3.4

-

пункти 3.5, 3.6

-

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

-

пункти 4.2, 4.3

-

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

-

пункти 5.2, 5.3

-

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

27 000,00

пункти 6.2, 6.3

-

пункти 6.2, 6.3
пункти 6.2, 6.3

-

-
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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
публічні заходи

розділ IV

72 258,36
5 488 915,24
1 411 564,00
32 000,00
4 093 447,03
15 130 646,64
484 173,67
89 919,00
50 481,15
6 127 931,46
-

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

1 709 515,00

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

34 690 851,55

1 709 515,00
-

розділ V

2 116 872,29
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І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії
Зведена таблиця майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець відповідного
звітного кварталу

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

Код рядка

Вартість, сума коштів на
кінець звітного періоду
(грн)

глава 1 розділу І

503 509,92

пункт 1.1

-

пункт 1.2

-

підпункт 1
підпункт 2

-

пункт 1.3

503 509,92
-

пункт 1.4

-

глава 2 розділу I

311 851,90

пункт 2.1

-

пункт 2.2
пункт 2.2.1
пункт 2.2.2

-

пункт 2.3

311 851,90
-
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1. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває у власності політичної партії
1.1. Відомості про нерухоме майно

Перелік майна

Місцезнаходження майна
(країна, адреса)

Загальна площа
(кв. м)

Реєстраційні дані
майна

Дата придбання

-

-

-

-

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см,
потужність двигуна, кВт, довжина для водних
засобів, см)

Рік випуску

Дата придбання

-

-

-

Нежитлові, офісні
приміщення, будинки
Житлові приміщення,
будинки, квартири
Гаражі, бокси, складські
приміщення
Земельні ділянки
Інше нерухоме майно

Загальна сума

Вартість
придбання
майна

Наявність/
відсутність
обтяжень

Дата відчуження

Вартість
відчуження

Сума доходу за звітний
період (оренда тощо)

Балансова вартість на
кінець звітного кварталу

-

-

-

-

-

-

Вартість
придбання
майна

Наявність/
відсутність
обтяжень

Дата відчуження майна

Вартість
відчуження
майна

Сума доходу за звітний
період (оренда тощо)

Балансова вартість на
кінець звітного кварталу

-

-

-

-

-

1.2. Відомості про рухоме майно:
1) транспортні засоби
Перелік транспортних
засобів

Автомобілі легкові

Автомобілі вантажні
(спеціальні)

Водні засоби

Повітряні судна

Інші транспортні засоби

Загальна сума

-

2) рухоме майно*
Назва рухомого майна

Місцезнаходження
об'єкта (країна, адреса)

Дата придбання

Вартасть придбання
майна

Наявність/
відсутність
обтяжень

-

-

-

-

-

Загальна сума

Вартість
Дата відчуження
відчуження
майна
майна
-

-

Сума доходу за звітний період (оренда,
тощо)

Балансова вартість на
кінець звітного кварталу

-

-

-

-

*Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує пятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року.
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1.3. Відомості про нематеріальні активи політичної партії

Назва нематеріального
активу

Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса)

Дата придбання

Вартість
придбання

Наявність/
відсутність
обтяжень

Дата відчу-ження

Вартість
відчуження

Сума доходу за звітний
період (оренда тощо)

Балансова вартість на
кінець звітного кварталу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Комерційні позначення
(товарні знаки, торгові
марки)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Об’єкти промислової
власності (право на
винаходи, промислові
зразки, ноу-хау тощо)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Авторське право та суміжні
з ним права (на літературні
та музичні твори, програми
для ЕОМ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.03.2018

0,00

-

-

-

-

509,92

16.03.2020

503 000,00

-

-

-

-

503 000,00

Перелік активів

Природні активи (право
користування надрами,
іншими природними
ресурсами)

Інші нематеріальні права
(право на провадження
діяльності, використання
економічних та інших
привілеїв)

Газета "СЛУГА НАРОДУ"
серія та № свідоцтва КВ Україна, 01021, м.Київ, Паркова дорога 16А
23171013011Р
Веб-сайт ПП"СЛУГА
Україна, 01021, м.Київ, Паркова дорога 16А
НАРОДУ"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

503 000,00

-

-

-

-

503 509,92

Загальна сума

1.4. Відомості про цінні папери

Код ЦП

Емітент

Зберігач, депо

Кількість

Дата придбання

Вартість
придбання

Підстави
придбання

Дата відчуження

Вартість
відчуження

Сума доходу з цінних
паперів за звітний період

Балансова вартість на
кінець звітного періоду

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна вартість

-
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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

Житлові приміщення,
будинки, квартири

Гаражі, бокси, складські
приміщення

Земельні ділянки

Інше нерухоме майно

Загальна сума

Вартість майна
Термін корисна момент
тування
отримання

Прізвище, ім'я, по батькові
власника

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання
власника

Сума доходу
за звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу

Місцезнаходження
об'єкта (країна, адреса)

Загальна площа
(кв. м)

Реєстраційні дані
майна

Дата отримання

Україна, 21020, м.Вінниця
вул.Магістратська, 156-А
прим. 143

65,00

Реєстраційний номер
1018475805101

01.03.2020

-

09.06.2020

Панькова Ірина Іванівна

-

Україна , 04211, м.Київ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.1. Відомості про нерухоме майно:
2)

власник – юридична особа

Перелік майна

Місцезнаходження
об'єкта (країна, адреса)

Україна, 01021, м.Київ,
Паркова дорога 16А

Україна, 50069,
Дніпропетровська обл.,
м.Кривий Ріг,
пл.Горького, 10

Нежитлові, офісні
приміщення, будинки

Україна, 61052, м.
Харків, вул. Суздальські
ряди, буд. № 12

Україна, 61052, м.
Харків, вул. Суздальські
ряди, буд. № 12

Загальна площа
(кв. м)

1 828,2

152,5

209,2

257,8

Реєстраційні дані
майна

2071773280000

1765644612110

169954263101

169954263101

Дата отримання
майна

28.11.2019

01.01.2020

02.01.2020

18.01.2020

Повне найменування
власника

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
власника

Сума доходу
за звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу

28.11.2021

"АМАДЕУС КО"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37270900

Україна, 04070, м.Київ ,
Паркова дорога 16А

-

-

31.12.2020

"ТЦ "ПРОСПЕКТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

42803108

Україна, 50069,
Дніпропетровська обл.,
м.Кривий Ріг, пл.Горького,
10

-

-

18.01.2020

"ИНФОРМ-СЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

31555153

Україна, 61052, м. Харків,
вул. Суздальські ряди, буд.
№ 12

-

-

11.06.2020

"ИНФОРМ-СЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

31555153

Україна, 61052, м. Харків,
вул. Суздальські ряди, буд.
№ 12

-

-

33669793

Україна, 01004, м.Київ,
вул.Велика Васильківська,
буд. 23 б

-

-

Вартість майна
Термін корисна момент
тування
отримання

45 027 278,50

_

_

_

Україна, 04053, м.Київ,
вул. Січових Стрільців,
буд. 77, офіс 728

30,00

853885480000

01.08.2019

_

31.03.2020

"КУА МТІР ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 01014, м.Київ,
вул.Новоселицька, 7, кв.1

365,0

211915980000

04.10.2019

20 937 495,00

04.10.2020

"АГЕНЦІЯ "ПЕЧЕРСЬКІ
ЗОРІ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

42713012

Україна, 04050, м.Київ,
вул.Глибочицька, буд. № 32Б, приміщення 167

-

-

Україна, 01014, м.Київ,
вул.Новоселицька, 7, кв.1

357,6

211915980000

02.01.2020

20 513 008,80

04.10.2020

"АГЕНЦІЯ "ПЕЧЕРСЬКІ
ЗОРІ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

42713012

Україна, 04050, м.Київ,
вул.Глибочицька, буд.№ 32Б, приміщення 167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Житлові приміщення,
будинки, квартири

Гаражі, бокси, складські
приміщення

Земельні ділянки

Інше нерухоме майно

Загальна сума
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2.2. Відомості про рухоме майно
2.2.1. Транспортні засоби:
1)

власник – фізична особа

Перелік транспортних
засобів

Марка/модель (об’єм
циліндрів двигуна, куб.
см, потужність двигуна,
кВт, довжина для водних
засобів, см)
-

Автомобілі легкові
Автомобілі вантажні
(спеціальні)
Водні засоби
Повітряні судна
Інші транспортні засоби

Рік випуску

Дата отримання
майна

Вартість майна
на момент
отримання

Наявність/
відсутність
обтяжень

-

-

-

-

Термін корис- Прізвище, ім'я, по батькові
тування
власника

-

-

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання
власника

Сума доходу
за звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу

-

-

-

-

-

-

Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу

Загальна сума

2)

власник – юридична особа

Перелік транспортних
засобів

Автомобілі легкові
Автомобілі вантажні
(спеціальні)
Водні засоби
Повітряні судна
Інші транспортні засоби
Загальна сума

Марка/модель (об’єм
циліндрів двигуна, куб.
см, потужність двигуна,
кВт, довжина для водних
засобів, см)

Рік випуску

-

-

Дата отримання

Вартість на
момент
отримання

Наявність/
відсутність
обтяжень

Термін користування

-

-

-

-

Повне найменування
власника

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
власника

Сума доходу
за звітний
період
(оренда
тощо)

-

-

-

-

-

-

-
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2.2.2. Рухоме майно*:
1)
власник – фізична особа

Назва рухомого майна

Місцезнаходження
Вартість майна на
Дата отримання майна
об'єкта (країна, адреса)
момент отримання

Наявність/
відсутність
обтяжень

Термін користування

Прізвище,
ім'я, по
батькові
власника

РНОКПП або серія та
номер паспорта з
відміткою

Місце проживання власника

Сума доходу
за звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Назва рухомого майна

Місцезнаходження
об'єкта (країна, адреса)

Дата отримання

Вартість майна на
момент отримання

Наявність/
відсутність
обтяжень

Термін користування

Повне
найменування
власника

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження власника

Сума доходу
за звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу

Загальна сума

2) власник – юридична особа

Загальна сума

*Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року.

2.3. Відомості про нематеріальні активи:
1)
власник – фізична особа
РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання
власника

Сума доходу
за звітний
період
(оренда
тощо)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Назва нематеріального
активу

Місцезна-ходження
об'єкта (країна,
адреса)

Природні активи (право
користування надрами,
іншими природними
ресурсами)

-

Комерційні позначення
(товарні знаки, торгові
марки)
Об’єкти промислової
власності (право на
винаходи, промислові
зразки, ноу-хау тощо)
Авторське право та
суміжні з ним права (на
літературні та музичні
твори, програми для
ЕОМ)

Перелік майна

Інші нематеріальні права
(право на провадження
діяльності, використання
економічних та інших
привілеїв)

Загальна сума

Дата отримання

Вартість на
момент
отримання

Наявність/
відсутність
обтяжень

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Термін корис- Прізвище, ім'я, по батькові
тування
власника
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2) власник – юридична особа

Перелік майна

Природні активи (право
користування надрами,
іншими природними
ресурсами)

Комерційні позначення
(товарні знаки, торгові
марки)

Об’єкти промислової
власності (право на
винаходи, промислові
зразки, ноу-хау тощо)

Авторське право та
суміжні з ним права (на
літературні та музичні
твори, програми для
ЕОМ)

Дата отримання

Вартість на
момент
отримання

Наявність/
відсутність
обтяжень

Термін користування

Повне найменування
власника

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
власника

Сума доходу
за звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Програма для ЕОМ
Ліцензія SSTK
Стандартная Image

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

18.03.2020

60 840,00

-

17.03.2021

"ФОТОДІМ УКРАЇНА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37554291

Україна 02094, м.Київ, вул.
Попудренка, буд.№ 28

-

60 840,00

Програма для ЕОМ
MeDoc

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

29.01.2020

1 202,00

-

31.01.2021

"СОФТ СОЛЮШНЗ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

38800462

Україна, 04080, м.Київ, вул.
Кирилівська, будинок 102

-

1 001,66

Програма для ЕОМ КП
"Програмний комплекс
"Варта"

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

31.01.2022

"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ
КЛЮЧІВ "УКРАЇНА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

36865753

Україна, 04080, м.Київ, вул.
Кирилівська, буд. 102

-

596,65

Програма для ЕОМ
1С:Підприємство
8.Зарплата і Управління
Персоналом для України

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

21.01.2024

"ІТВУР" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

33214967

Україна, 53221,
Дніпропетровська обл.,
м.Нікополь, вул. Героїв
Чорнобиля, буд. 7, кв.34

-

8 221,28

Програма для ЕОМ ПЗ
"Система автоматизації
HR-процесів та
управління талантами
Мосо"

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

19.03.2070

"ТЕХНОМАТИКА
КОНСАЛТИНГ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

41336699

Україна, 04215, м.Київ,
проспект Георгія Гонгадзе,
будинок № 22, квартира
103

-

240 000,00

Назва нематеріального
активу

Місцезна-ходження
об'єкта (країна, адреса)

-

29.01.2020

16.03.2020

20.03.2020

650,00

8 400,00

240 000,00

-

-

-
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Інші нематеріальні права
(право на провадження
діяльності, використання
економічних та інших
привілеїв)

Загальна сума

30.06.2020

"ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

32493292

Україна, 01103 м.Київ,
Залізничне шоссе 47

-

72,00

-

30.06.2020

"ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

32493292

Україна, 01103 м.Київ,
Залізничне шоссе 47

-

109,65

-

30.06.2020

"ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

32493292

Україна, 01103 м.Київ,
Залізничне шоссе 47

-

70,11

-

30.06.2020

"ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

32493292

Україна, 01103 м.Київ,
Залізничне шоссе 47

-

117,84

-

30.06.2020

"ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

32493292

Україна, 01103 м.Київ,
Залізничне шоссе 47

-

77,57

321,00

-

30.06.2020

"ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

32493292

Україна, 01103 м.Київ,
Залізничне шоссе 47

-

79,81

01.07.2019

468,00

-

30.06.2020

"ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

32493292

Україна, 01103 м.Київ,
Залізничне шоссе 47

-

116,36

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

01.07.2019

468,00

-

30.06.2020

"ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

32493292

Україна, 01103 м.Київ,
Залізничне шоссе 47

-

116,36

Право використання
доменного sluganaroda.kiev.ua

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

01.07.2019

282,00

-

30.06.2020

"ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

32493292

Україна, 01103 м.Київ,
Залізничне шоссе 47

-

70,11

Право використання
доменного sluganaroda.net.ua

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

01.07.2019

261,00

-

30.06.2020

"ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

32493292

Україна, 01103 м.Київ,
Залізничне шоссе 47

-

64,89

Право використання
доменного sluganarodu.net.ua

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

01.07.2019

261,00

-

30.06.2020

"ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

32493292

Україна, 01103 м.Київ,
Залізничне шоссе 47

-

64,89

Право використання
доменного sluganaroda.net

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

01.07.2019

468,00

-

30.06.2020

"ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

32493292

Україна, 01103 м.Київ,
Залізничне шоссе 47

-

116,36

Право використання
доменного sluganaroda.biz

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

01.07.2019

468,00

-

30.06.2020

"ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

32493292

Україна, 01103 м.Київ,
Залізничне шоссе 47

-

116,36

-

311 851,90

Право використання
доменного імені sluganarodu.org.ua

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

Право використання
доменного sluganarodu.com

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

01.07.2019

441,00

Право використання
доменного імені sluganarodu.kiev.ua

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

01.07.2019

282,00

Право використання
доменного імені sluganarodu.org

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

Право використання
доменного імені sluganaroda.in.ua

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

01.07.2019

312,00

Право використання
доменного sluganarodu.com.ua

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

01.07.2019

Право використання
доменного sluganarodu.biz

Україна, 01021,
м.Київ, Паркова
дорога 16А

Право використання
доменного sluganarodu.net

01.07.2019

01.07.2019

288,00

474,00

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

Код рядка

Сума (грн)

глава 1

118 123 960,21

на рахунках політичної партії

пункт 1.1

111 720 169,81

на рахунках виборчого фонду

пункт 1.2

-

пункт 1.3

-

Грошові кошти, усього, у тому числі:

на рахунку відшкодування витрат з
фінансування передвиборної агітації
на рахунку для отримання коштів з
державного бюджету на фінансування

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 2.3. глави 2

Примітка
-

6 403 790,40

-

35 144 375,00
114 640 272,82
-

1. Відомості про грошові кошти на рахунках політичної партії
1.1. Грошові кошти на рахунку політичної партії
Найменування банку та/або
інших фінансових установ
Акціонерне Товариство
"Комерційний Банк "Глобус"
Акціонерне Товариство
"Комерційний Банк "Глобус"

Вид рахунку
поточний
зарплатний

Номер рахунку

Сума коштів

UA338052600000026008001
59741
111 720 169,81
UA 36 380526
0000029093001059741

Загальна сума

0,00
111 720 169,81

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

Вид рахунку

Номер рахунку

Сума коштів

-

-

-

-

Загальна сума

-

1.3. Грошові кошти на рахунку для відшкодування витрат, пов’язаних із фінансуванням передвиборної агітації *
Найменування банку та/або
інших фінансових установ
Акціонерне Товариство
"Комерційний Банк "Глобус"
Загальна сума

Номер рахунку
UA9438052600000260060020597
-

Сума коштів
0,00
0,00
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1.4. Грошові кошти на рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної
діяльності *
Найменування банку та/або
Сума коштів
інших фінансових установ
Номер рахунку
Акціонерне Товариство
6 403 790,40
"Комерційний Банк "Глобус"
UA0238052600000260070010597
-

-

-

-

6 403 790,40

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)

10.02.2020

68

35 144 375,00

-

-

-

Усього надійшло коштів

35 144 375,00

2.2. Відомості про повернення коштів з рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на
фінансування статутної діяльності
Дата надходження коштів
Усього надійшло коштів

Номер розрахункового документа
-

Сума (грн)
-

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)

22.01.2020

3

114 640 272,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього надійшло коштів

114 640 272,82

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.
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ІІІ. Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску
Зведена таблиця внесків на користь політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу
Перелік внесків

Код рядка

Сума (вартість), грн

Примітка

глава 1

-

-

пункт 1.1

-

-

від фізичних осіб

підпункт 1

-

-

від юридичних осіб

підпункт 2

-

-

підпункти 1, 2

-

-

Надійшло внесків грошовими
коштами, усього, у тому числі:
на рахунках політичної партії, усього, у
тому числі:

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

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

грошових коштів до державного бюджету

пункт 1.3

-

-

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

пункт 1.6

-

-

грошових коштів власнику, усього, у
тому числі:

пункт 1.6

-

-

підпункт 1

-

-

грошових коштів власнику, усього, у
тому числі:

фізичним особам
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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.

-

-

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 надійшли помилково, усього, у тому
числі:

пункт 2.3.

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

внесків нерухомим майном до
державного бюджету

пункт 2.3

-

-

пункт 3.1 глави 3

-

-

пункт 3.1

-

-

від фізичних осіб

підпункт 1

-

-

від юридичних осіб

підпункт 2

-

-

пункт 3.2.

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

пункт 3.2.

-

-

пункт 3.3.

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

внесків нерухомим майном власнику,
усього, у тому числі:

внесків нерухомим майном власнику,
усього, у тому числі:

Надійшло внесків рухомим майном,
усього, у тому числі:
транспортними засобами, усього, у тому
числі:

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

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

-

-

пункт 3.5.

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

пункт 3.5.

-

-

пункт 3.5.

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

внесків рухомим майном до державного
бюджету

пункт 3.6.

-

-

пункт 4.1 глави 4

-

-

від фізичних осіб

підпункт 1

-

-

від юридичних осіб

підпункт 2

-

-

пункт 4.2.

-

-

-

-

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

внесків рухомим майном до державного
бюджету
Повернено внесків рухомим майном, що
надійшли помилково, усього, у тому
внесків рухомим майном власнику,
усього, у тому числі:

Надійшло внесків нематеріальними
активами, усього, у тому числі:

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

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

внесків нематеріальними активами до
державного бюджету

пункт 4.3.

-

-
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Надійшло внесків цінними паперами,
усього, у тому числі:

пункт 5.1 глави 5

-

-

від фізичних осіб

підпункт 1

-

-

від юридичних осіб

підпункт 2

-

-

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

пункт 5.2.

-

-

підпункти 1, 2

-

-

фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

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

пункт 5.3.

-

-

-

-

внесків цінними паперами власнику,
усього, у тому числі:

внесків цінними паперами власнику,
усього, у тому числі:
фізичним особам

підпункт 1

-

-

юридичним особам

підпункт 2

-

-

пункт 5.3.

-

-

пункт 6.1 глави 6

27 000,00

-

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

-

-

внесків цінними паперами до державного
бюджету
Надійшло спонсорських внесків,
усього, у тому числі:
Повернено спонсорських внесків,, що
надійшли з порушенням вимог
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1. Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії
1.1. Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата надходження
внеску

Номер розрахункового
документа

Вид рахунку

Усього надійшло коштів

-

Прізвище, ім’я, по батькові платника

РНОКПП або серія та номер
паспорта з відміткою

Місце проживання
платника

Сума
(грн)

-

-

-

-

Повне найменування
платника

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
платника

Сума
(грн)

-

-

-

-

-

2) від юридичних осіб
Дата надходження
внеску

Номер розрахункового
документа

Вид рахунку

Усього надійшло коштів

-

-

1.2. Відомості про повернення та перерахування до державного бюджету України грошових коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна сума
надходження

-

-

Номер розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, по
батькові особи, від якої
отримано кошти

-

-

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою
-

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
розрахунково-го
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

-

-

-

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна сума
надходження

Номер розрахункового
документа

Повне найменування
особи

Ідентифікаційни
й код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

1.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів, що надійшли помилково на рахунки політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна сума
коштів

Номер розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, по
батькові особи, від якої
отримано кошти

-

-

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою
-

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

-

-

-

-

-
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2) від юридичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна сума
надходження

Номер розрахункового
документа

Повне найменування
особи

-

-

-

-

Ідентифікаційни
й код юридичної
особи за
ЄДРПОУ
-

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

-

-

-

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

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

Вид рахунку

Номер розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, по батькові платника

РНОКПП або серія та номер
паспорта з відміткою

Місце проживання
платника

Сума
(грн)

-

-

-

-

-

-

Вид рахунку

Номер розрахункового
документа

Повне найменування
платника

Місцезнаходження
платника

Сума
(грн)

-

-

-

-

-

Усього надійшло коштів

2) від юридичних осіб
Дата надходження
внеску
Усього надійшло коштів

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ
-

1.5. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки виборчого фонду:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна сума
коштів

Номер розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, по
батькові особи, від якої
отримано кошти

-

-

-

-

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою
-

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

-

-

-

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна сума
надходження

Номер розрахункового
документа

Повне найменування
особи

-

-

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Ідентифікаційни
й код юридичної
особи за
ЄДРПОУ
-

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

-

-

-

-

-
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1.6. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів, що надійшли помилково на рахунки виборчого фонду:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна сума
коштів

-

-

Номер розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, по
батькові особи, від якої
отримано кошти

-

-

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою
-

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

-

-

-

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

-

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна сума
надходження

Номер розрахункового
документа

Повне найменування
особи

-

-

-

-

Ідентифікаційни
й код юридичної
особи за
ЄДРПОУ
-

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

-

-

-

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

2. Відомості про внески нерухомим майном на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила
2.1. Внески нерухомим майном на користь політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата
Вид нерухомого
надходження
майна
внеску
Загальна вартість

Ринкова
вартість майна

РНОКПП або серія та
номер паспорта з
відміткою
-

Реєстраційні дані майна

Місцезнаходження
майна

Прізвище, ім'я, по батькові
особи

-

-

-

-

Реєстраційні дані

Місцезнаходження
майна

Ринкова
вартість майна
(грн)

Повне найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

-

-

-

-

-

-

Балансова вартість
на кінець звітного
кварталу
-

Місце проживання
особи
-

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
внеску

Вид нерухомого
майна

Загальна вартість

-

Балансова вартість
на кінець звітного
кварталу
-

2.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нерухомим майном, що надійшли з порушенням вимог законодавства:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження Об’єкт майна
об'єкта

Місцезнаходження
об'єкта

Реєстраційні
дані

Ринкова вартість
майна

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Прізвище,
РНОКПП або серія та
Місце
ім’я, по
номер паспорта с
проживання
батькові особи
відміткою
особи
-

-

-

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення

-

-

-

-

Сума, яка
перераховується до
бюджету
(грн)
-
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2) від юридичних осіб
Дата
надходження Об’єкт майна
об'єкта

Місцезнаходження
об'єкта

Реєстраційні
дані

Ринкова вартість
майна

Повне
Ідентифікаційний код
найменування юридичної особи за
особи
ЄДРПОУ

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення

-

-

-

-

-

-

Сума, яка
перераховується до
бюджету
(грн)
-

2.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нерухомим майном, що надійшли помилково:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження Об’єкт майна
об'єкта

Місцезнаходження
об'єкта

Реєстраційні
дані

Ринкова вартість
майна

Прізвище,
РНОКПП або серія та
Місце
ім’я, по
номер паспорта с
проживання
батькові особи
відміткою
особи

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення

-

-

-

-

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення

-

-

-

-

-

Повне
найменування
особи

Ідентифікційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
юридичної
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

-

-

-

-

-

Сума, яка
перераховується до
бюджету
(грн)
-

2) від юридичних осіб
Дата
надходження Об’єкт майна
об'єкта

Місцезнаходження
об'єкта

Реєстраційні
дані

Ринкова вартість
майна

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Сума, яка
перераховується до
бюджету
(грн)
-

3. Відомості про внески рухомим майном на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила
3.1. Внески транспортними засобами на користь політичної партії
1) від фізичних осіб
Перелік
транспортних
засобів
Автомобілі
легкові
Автомобілі
вантажні
(спеціальні)

Дата
надходження

Марка/модель (об’єм циліндрів
двигуна, куб. см, потужність
двигуна, кВт, довжина для
водних засобів, см)

Рік випуску

-

-

-

-

-

-

-

-

Прізвище, ім'я,
по батькові
особи

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання особи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ринкова вартість Наявність/ відсутність
майна
обтяжень

Балансова вартість на
кінець звітного
кварталу
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Водні засоби
Повітряні
судна
Інші транспортні засоби

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна вартість

-

2) від юридичних осіб
Перелік
транспортних засобів

Дата
надходження

Марка/модель (об’єм циліндрів
двигуна, куб. см, потужність
двигуна, кВт, довжина для
водних засобів, см)

Рік випуску

-

-

-

Автомобілі
легкові

Автомобілі
вантажні
(спеціальні)

Водні засоби

Повітряні
судна

Інші транспортні засоби

Загальна вартість

Ринкова вартість Наявність/ відсутність
майна
обтяжень
-

-

Повне
найменування
юридичної
особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

Балансова вартість на
кінець звітного
кварталу

-

-

-

-
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3.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків транспортними засобами, що надійшли з порушенням вимог законодавства:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Об’єкт
рухомого
майна

Марка/модель (об’єм
циліндрів двигуна, куб.
см, потужність
двигуна, кВт, довжина
для водних засобів, см)

Рік
випуску

Ринкова вартість
майна

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Прізвище,
РНОКПП або серія та
Місце
ім’я, по
номер паспорта з
проживання
батькові особи
відміткою
особи
-

-

-

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

-

-

-

Сума, яка
перерахоСума повервується до
нення (грн)
бюджету
(грн)
-

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
об'єкта

Об’єкт
рухомого
майна

Марка/модель (об’єм
циліндрів двигуна, куб.
см, потужність двигуна,
кВт, довжина, см)

Рік
випуску

Ринкова вартість
майна

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Повне
Ідентифікаційний код
найменування юридичної особи за
особи
ЄДРПОУ
-

-

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

-

-

Номер
розрахункового
документа
-

Обґрунтування
повернення
-

Сума, яка
перерахоСума повервується до
нення (грн)
бюджету
(грн)
-

3.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків транспортним засобами, що надійшли помилково:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Об’єкт
рухомого
майна

Марка/модель (об’єм
циліндрів двигуна, куб.
см, потужність
двигуна, кВт, довжина
для водних засобів, см)

Рік
випуску

Ринкова вартість
майна

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

-

Сума, яка
перерахоСума повервується до
нення (грн)
бюджету
(грн)

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

-

-

-

-

-

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахунк
о-вого
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення

Прізвище,
РНОКПП або серія та
Місце
ім’я, по
номер паспорта с
проживання
батькові особи
відміткою
особи

2) від юридичних осіб

-

Дата
надходження
об'єкта

Об’єкт
рухомого
майна

Марка/модель (об’єм
циліндрів двигуна, куб.
см, потужність двигуна,
кВт, довжина, см)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сума, яка
перераховується до
бюджету
(грн)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Рік
випуску

Ринкова вартість
майна

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Повне
Ідентифікаційний код
найменування юридичної особи за
особи
ЄДРПОУ

-
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3.4. Внески рухомим майном на користь політичної партії*:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження

Назва рухомого
майна

Загальна вартість

Місцезнаходження
Ринкова вартість майна (грн.)
об'єкта (країна, адреса)

-

-

-

Наявність/
відсутність
обтяжень
-

Прізвище, ім'я, по батькові
особи
-

РНОКПП або серія та
номер паспорта з
відміткою
-

Місце проживання
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ
-

Місцезнаходження
особи

-

Балансова вартість
на кінець звітного
кварталу
-

2) від юридичних осіб
Дата
надходження

Назва рухомого
майна

Загальна вартість

Місцезнаходження
Ринкова вартість майна (грн.)
об'єкта (країна, адреса)

-

-

-

Наявність/
відсутність
обтяжень
-

Повне найменування
юридичної особи
-

-

Балансова вартість
на кінець звітного
кварталу
-

*Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року.

3.5. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків рухомим майном, що надійшли з порушенням вимог законодавства:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Назва рухомого майна

Місцезнаходження об'єкта
(країна, адреса)

Ринкова вартість
майна

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Прізвище,
РНОКПП або серія та
Місце
ім’я, по
номер паспорта с
проживання
батькові особи
відміткою
особи
-

-

-

Дата
повернення
-

Номер
розрахункового
документа
-

Обґрунтування
повернення
-

Сума, яка
Сума повер- перерахонення (грн) вується до
бюджету
-

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Назва рухомого майна

Місцезнаходжен
ня об'єкта
(країна, адреса)

Ринкова вартість
майна

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Місце
Повне
Ідентифікаційний код знаходженн
найменування
юридичної особи за
я
юридичної
ЄДРПОУ
особи
особи
-

-

-

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

-

-

-

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

-

-

-

Сума, яка
перерахоСума повервується до
нення (грн)
бюджету
(грн)
-

3.6. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків рухомим майном, що надійшли помилково:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Назва рухомого майна

Місцезнаходжен
ня об'єкта
(країна, адреса)

Ринкова вартість
майна

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Прізвище,
РНОКПП або серія та
Місце
ім’я, по
номер паспорта с
проживання
батькові особи
відміткою
особи
-

-

-

Сума, яка
перерахоСума повервується до
нення (грн)
бюджету
(грн)
-
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2) від юридичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Місцезнаходжен
ня об'єкта
(країна, адреса)

Назва рухомого майна

Ринкова вартість
майна

Місце
Повне
Ідентифікаційний код знаходженн
найменування
юридичної особи за
я
юридичної
ЄДРПОУ
особи
особи

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

-

-

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

-

-

-

Сума, яка
перерахоСума повервується до
нення (грн)
бюджету
(грн)
-

4. Відомості про внески нематеріальними активами на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила
4.1. Внески нематеріальними активами на користь політичної партії:
1) від фізичних осіб
Назва
нематеріального
активу

Місцезнаходження об'єкта
(країна, адреса)

Дата отримання

Вартість активів

Наявність/ відсутність
обтяжень

Прізвище, ім'я,
по батькові
особи

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання

Балансова вартість на
кінець звітного
кварталу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Об’єкти
промислової
власності
(право на
винаходи,
промислові
зразки, ноу-хау
тощо)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Авторське
право та
суміжні з ним
права (на літературні та
музичні твори,
програми для
ЕОМ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перелік
майна
Природні
активи (право
користування
надрами,
іншими
природними
ресурсам)
Комерційне
позначення
(товарні знаки,
торгові марки)
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Інші нематеріальні права
(право на
провадження
діяльності,
використання
економічних та
інших
привілеїв)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна сума

-

2) від юридичних осіб
Перелік майна

Назва
нематеріального
активу

Місцезнаходження об'єкта
(країна, адреса)

Дата отримання

Вартість активів

Наявність/ відсутність
обтяжень

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

Балансова вартість на
кінець звітного
кварталу

Природні активи
(право
користування
надрами, іншими
природними
ресурсами)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Авторське право
та суміжні з ним
права (на літературні та музичні
твори, програми
для ЕОМ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші
нематеріальні
права (право на
провадження
діяльності,
використання
економічних та
інших привілеїв)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Комерційне позначення (товарні
знаки, торгові
марки)

Об’єкти промислової власності
(право на
винаходи,
промислові
зразки, ноу-хау
тощо)

Загальна сума

-
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4.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нематеріальними активами, що надійшли з порушенням вимог законодавства:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
активу

Назва активу

Місцезнаходжен
ня активу

Вартість активу

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Прізвище,
РНОКПП або серія та
Місце
ім’я, по
номер паспорта с
проживання
батькові особи
відміткою
особи
-

-

-

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

-

-

-

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

-

-

-

Сума, яка
перерахоСума повервується до
нення (грн)
бюджету
(грн)
-

-

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
активу

Назва активу

Місцезнаходжен
ня активу

Вартість активу

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Місце
Повне
Ідентифікаційний код знаходженн
найменування юридичної особи за
я
особи
ЄДРПОУ
особи
-

-

-

Сума, яка
перерахоСума повервується до
нення (грн)
бюджету
(грн)
-

-

4.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нематеріальними активами, що надійшли помилково:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
активу

Назва активу

Місцезнаходжен
ня активу

Вартість активу

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Прізвище,
РНОКПП або серія та
Місце
ім’я, по
номер паспорта с
проживання
батькові особи
відміткою
особи
-

-

-

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

-

-

-

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

-

-

-

Сума, яка
перерахоСума повервується до
нення (грн)
бюджету
(грн)
-

-

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
активу

Назва активу

Місцезнаходжен
ня активу

Вартість активу

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Місце
Повне
Ідентифікаційний код знаходженн
найменування юридичної особи за
я
особи
ЄДРПОУ
особи
-

-

-

Сума, яка
перерахоСума повервується до
нення (грн)
бюджету
(грн)
-

-
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5. Відомості про внески цінними паперами на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила
5.1. Внески цінними паперами на користь політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата внесення

Код ЦП

Емітент

Зберігач, депо

Кількість

Номінальна вартість

Прізвище, ім'я,
по батькові
особи

-

-

-

-

-

-

-

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання особи

-

-

Балансова вартість на
кінець звітного
кварталу

-

Загальна вартість

-

2) від юридичних осіб
Дата внесення

Код ЦП

Емітент

Зберігач, депо

Кількість

Номінальна вартість

Повне
найменування
особи

-

-

-

-

-

-

-

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ
-

Місцезнаходження
особи

Балансова вартість на
кінець звітного
періоду

-

-

Загальна вартість

-

5.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків цінними паперами, що надійшли з порушенням вимог законодавства:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження

Код ЦП

Емітент

Зберігач, депо

Кількість

Вартість цінних
паперів

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

-

-

-

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

-

-

-

-

Прізвище,
РНОКПП або серія та
Місце
ім’я, по
номер паспорта с
проживання
батькові особи
відміткою
особи
-

-

-

Сума, яка
перерахоСума повервується до
нення (грн)
бюджету
(грн)
-

-

2) від юридичних осіб

Дата
надходження

Код ЦП

Емітент

Зберігач, депо

Кількість

Вартість цінних
паперів

-

-

-

-

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Повне
Ідентифікаційний код
найменування юридичної особи за
особи
ЄДРПОУ
-

-

Сума, яка
перерахоСума повервується до
нення (грн)
бюджету
(грн)
-

-
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5.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків цінними паперами, що надійшли помилково:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження

Код ЦП

Емітент

Зберігач, депо

Кількість

Вартість цінних
паперів

-

-

-

-

-

-

Прізвище,
РНОКПП або серія та
Місце
ім’я, по
номер паспорта с
проживання
батькові особи
відміткою
особи
-

-

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

-

-

-

-

Сума, яка
перерахоСума повервується до
нення (грн)
бюджету
(грн)
-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

2) від юридичних осіб
Дата
надходження

Код ЦП

Емітент

Зберігач, депо

Кількість

Вартість цінних
паперів

-

-

-

-

-

-

Повне
Ідентифікаційний код
найменування юридичної особи за
особи
ЄДРПОУ
-

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

-

-

-

-

-

Сума, яка
перерахоСума повервується до
нення (грн)
бюджету
(грн)
-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-

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

Вид спонсорського внеску

Вартість спонсорського внеску

Повне найменування особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ

01.01.2020

Надання в безоплатне
тимчасове користування
приміщення

9 000,00

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЕДНАННЯ
"КАЧУРА ЛОЄРС"

42714317

Україна, 04053, м. Київ, вул.
Січових Стрільців, буд. 77, офіс 728

9 000,00

01.02.2020

Надання в безоплатне
тимчасове користування
приміщення

9 000,00

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЕДНАННЯ
"КАЧУРА ЛОЄРС"

42714317

Україна, 04053, м. Київ, вул.
Січових Стрільців, буд. 77, офіс 728

9 000,00

01.03.2020

Надання в безоплатне
тимчасове користування
приміщення

9 000,00

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЕДНАННЯ
"КАЧУРА ЛОЄРС"

42714317

Україна, 04053, м. Київ, вул.
Січових Стрільців, буд. 77, офіс 728

9 000,00

Сума
(грн)

Місцезнаходження особи

27 000,00

Загальна сума

6.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України спонсорських внесків, що надійшли з порушенням вимог законодавства
Дата
надходження
внеску

Вид
спонсорського
внеску

Вартість спонсорського
внеску

Повне найменування
особи

-

-

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Ідентифікаційни
й код юридичної
особи за
ЄДРПОУ
-

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

-

-

-

-

-
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6.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України спонсорських внесків, що надійшли помилково
Дата
надходження
внеску

Вид
спонсорського
внеску

Вартість спонсорського
внеску

Повне найменування
особи

Ідентифікаційни
й код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

-
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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

Сума (грн)

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

пункт 1.1

1 255 832,90

на користь фізичних осіб

підпункт 1

252 414,90

на користь юридичних осіб

підпункт 2

1 003 418,00

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

2 348 394,95

на користь фізичних осіб

підпункт 1

5 500,00

на користь юридичних осіб

підпункт 2

2 342 894,95

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

31 086 623,70

на користь фізичних осіб

підпункт 1

9 120 897,59

на користь юридичних осіб

підпункт 2

21 965 726,11

Загальна сума платежів

34 690 851,55
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1.1. Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:
1) на користь фізичних осіб
Дата здійснення
платежу з рахунку
політичної партії

Найменування банку,
вид рахунку

13.02.2020

Поточний
UA03380526000000260
080015974

Номер розрахункового
документа

Прізвище, ім'я, по батькові РНОКПП або серія та номер
особи
паспорта з відміткою

Місце проживання
особи

Код рядка

Сума (грн.)

357

ЯКОВЕНКО НАЗАРІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ
ФІЗИЧНА ОСОБАПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 01103, м.Київ

-

141 732,60

03.03.2020

Поточний
UA03380526000000260
080015974

86

ЯКОВЕНКО НАЗАРІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ
ФІЗИЧНА ОСОБАПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 01103, м.Київ

-

38 423,94

31.03.2020

Зарплатний рахунок UA
36 380526
0000029093001059741

8348

ЖУК РОМАН
ВАСИЛЬОВИЧ

-

Україна, 01103, м.Київ

-

9 966,67

31.03.2020

Зарплатний рахунок UA
36 380526
0000029093001059741

8348

ЗАЙЦЕВ АРТЕМ
СТЕПАНОВИЧ

-

Україна, 29013, м.Хмельницький

-

9 966,67

31.03.2020

Зарплатний рахунок UA
36 380526
0000029093001059741

8348

КАМІНЬСЬКИЙ ВАДИМ
МИХАЙЛОВИЧ

-

Україна, 69002, м.Запоріжжя

-

12 458,34

31.03.2020

Зарплатний рахунок UA
36 380526
0000029093001059741

8348

КОСТРІЙЧУК СЕРГІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

-

Україна, 23800, Вінницька обл., смт.Теплик

-

14 950,00

31.03.2020

Зарплатний рахунок UA
36 380526
0000029093001059741

8348

СЛИНЬКО ДМИТРО
МИХАЙЛОВИЧ

-

Україна, 04136, м.Київ

-

12 458,34

31.03.2020

Зарплатний рахунок UA
36 380526
0000029093001059741

8348

ЯРОШЕНКО
ОЛЕКСАНДР
СЕРГІЙОВИЧ

-

Україна, 02090, м.Київ

-

12 458,34

Усього

252 414,90
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2) на користь юридичних осіб
Дата здійснення
платежу з рахунку
політичної партії

Найменування банку,
вид рахунку

Номер розрахункового
документа

Повне найменування

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

Код рядка

Сума (грн.)

09.01.2020

Поточний
UA03380526000000260
080015974

7477

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ, пров. Куренівський,
буд.19/5

-

4,00

09.01.2020

Поточний
UA03380526000000260
080015974

341

"ВЕНБЕСТ-ОХОРОНА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37311652

Україна, 03062, м.Київ, просп.Перемоги, буд.
№ 73/0

-

700,00

09.01.2020

Поточний
UA03380526000000260
080015974

340

"ВЕНБЕСТ-ОХОРОНА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37311652

Україна, 03062, м.Київ, просп.Перемоги, буд.
№ 73/1

-

1 300,00

20.01.2020

Поточний
UA03380526000000260
080015974

3742

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ, пров.Куренівський,
буд.19/5

-

50,00

20.01.2020

Поточний
UA03380526000000260
080015974

3743

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ, пров. Куренівський,
буд.19/5

-

90,00

31.01.2020

Поточний
UA03380526000000260
080015974

111133

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ, пров.Куренівський,
буд.19/5

-

190,00

13.02.2020

Поточний
UA03380526000000260
080015974

5267

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ, пров.Куренівський,
буд.19/5

-

2,00

13.02.2020

Поточний
UA03380526000000260
080015974

358

"ПРОФМАРКЕТ СЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

43417795

Україна, 01042, м.Київ, вул.Академіка
Філатова, буд. 1/22

-

980 000,00
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28.02.2020

Поточний
UA03380526000000260
080015974

117659

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ, пров.Куренівський,
буд.19/5

-

190,00

03.03.2020

Поточний
UA03380526000000260
080015974

85

"ПРОФМАРКЕТ СЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

43417795

Україна, 01042, м.Київ, вул.Академіка
Філатова, буд. 1/22

-

20 200,00

04.03.2020

Поточний
UA03380526000000260
080015974

6661

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ, пров.Куренівський,
буд.19/5

-

2,00

05.03.2020

Поточний
UA03380526000000260
080015974

4503

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ, пров.Куренівський,
буд.19/5

-

500,00

31.03.2020

Поточний
UA03380526000000260
080015974

79153

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ, пров.Куренівський,
буд.19/5

-

190,00

Усього

1 003 418,00

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

Вид рахунку

Номер розрахункового
документа

-

-

-

Прізвище, ім'я, по батькові РНОКПП або серія та номер
особи
паспорта з відміткою

-

-

Місце проживання
особи

Код рядка

Сума (грн.)

-

-

-

Усього

-

2) на користь юридичних осіб
Дата здійснення
платежу з рахунку
політичної партії

Вид рахунку

Номер розрахункового
документа

Повне найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

Код рядка

Сума (грн.)

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

-

*Заповнюється у разі проведення виборів.
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1.3. Відомості про здійснення платежів з рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації політичної партії*:
1) на користь фізичних осіб
Дата здійснення
платежу

11.02.2020

Номер розрахункового Прізвище, ім'я, по батькові
документа
особи

21

БРЕЦЬКИЙ АРТУР
СЕРГІЙОВИЧ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

РНОКПП або серія та
номер паспорта з
відміткою

Місце проживання
особи

Цільове призначення платежу

Сума (грн.)

-

Україна, 02166, м.Київ

Оплата за підставки під прапорець
зг.рах.№39 від 10.02.20 Без ПДВ

5 500,00

Загальна сума

5 500,00

2) на користь юридичних осіб
Дата здійснення
Номер розрахункового
платежу з рахунку
документа
політичної партії

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

Цільове призначення платежу

Сума (грн.)

5034

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Оплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/3 вiд
18.12.2019 за період з 29.01.2020 по
29.01.2020. Без ПДВ.

32,00

9

"СОФТ СОЛЮШНЗ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

38800462

Україна, 04080, м.Київ,
вул.Кирилівська, буд. 102

Оплата за консультування зг.рах№ПКА40422142 від 28.01.20 Без ПДВ

530,00

29.01.2020

3

"ЦЕНТР СЕРТИФКАЦІЇ
КЛЮЧІВ
УКРАЇНА"ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

36865753

Україна, 04080, м.Київ,
вул.Кирилівська, буд. 102

Оплата за обробку даних для видачі
сертифікатів ел.підпису та постачання
КП"програмний комплекс"Варта"
зг.рах.№ПКА-40422142 від 28.01.20 ПДВ
20% 110.33 грн.

662,00

29.01.2020

11

"СОФТ СОЛЮШНЗ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

38800462

Україна, 04080, м.Київ,
вул.Кирилівська, буд. 102

Оплата за постачання примірника та пакуту
оновлень зг.рах№ПКА-40422142 від 28.01.20
Без ПДВ

1 202,00

4

"ВЕНБЕСТ-ОХОРОНА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37311652

Україна, 03062, м.Київ,
просп.Перемоги, буд.73/1

Оплата за послуги пультовоої охорони за
лютий зг.рах.№ВО00001879 від 01.02.20
ПДВ 20% 216.67 грн.

1 300,00

15

"ТЦ "ПРОСПЕКТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

42803108

Україна, 50069,
Дніпропетровська обл.,
м.Кривий Ріг, Площа
Горького, буд.10

Оплата за ком.послуги в листопаді
зг.рах.№447 від 30.11.19, Дог.№1/1 від
12.09.19 Без ПДВ

11 037,80

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

Повне найменування
особи

39

16

"ТЦ "ПРОСПЕКТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

1

"ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР
95" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

2

"ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР
95" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

29.01.2020

8

"АКАМАНТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

29.01.2020

7

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

42803108

Україна, 50069,
Дніпропетровська обл.,
м.Кривий Ріг, Площа
Горького, буд.10

Оплата за ком.послуги в грудні зг.рах.№482
від 24.12.19, Дог.№1/1 від 12.09.19 Без ПДВ

12 236,02

43218224

Україна, 50069,
Дніпропетровська обл.,
місто Кривий Ріг, Площа
Горького, буд. № 10

Оплата за суборенду в грудні 2019, зг.рах.№7
від 18.11.2019 Без ПДВ

30 500,00

43218224

Україна, 50069,
Дніпропетровська обл.,
місто Кривий Ріг, Площа
Горького, буд. № 10

Оплата за суборенду в листопаді 2019,
зг.рах.№6 від 15.11.2019 Без ПДВ

30 500,00

37956495

Оплата за послуги консьєрж сервісу за
Україна, 04070, м.Київ,
грудень 2019 зг.рах№327 від 31.12.19,
Паркова дорога, буд.№ 16-А,
Дог.№28112019-АСН від 28.11.19 в т. ч. ПДВ
каб.139
20% 7564.00 грн.

45 384,00

"АКАМАНТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37956495

Оплата за відшкодування вартості
Україна,04070, м.Київ,
комун.послуг за грудень 2019 зг.рах№330 від
Паркова дорога, буд.№16-А,
31.12.19, Дог.№28112019-АСН від 28.11.19 в
кв.139
т. ч. ПДВ 20% 8350.50 грн.

50 103,00

10

"АГЕНЦІЯ "СТАРИЙ
ПОДІЛ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

42712978

Україна, 04050, м.Київ,
Доплата за суборенду приміщення за грудень
вул.Глибочицька, буд. № 32- 2019 р. згідно догвору 2/н7-1/ПЗ-10.09.2019
Б, приміщення 167
від 10.09.2019 без ПДВ

119 056,00

13

"АГЕНЦІЯ "ПЕЧЕРСЬКІ
ЗОРІ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

42713012

6

"АКАМАНТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 04050, м.Київ,
Глибочицька, буд.№32-Б,
приміщення 167

Доплата за оренду приміщення за грудень
2019 р. згідно догвору 1/н7-1/ПЗ-10.09.2019
від 10.09.2019 без ПДВ

125 312,70

37956495

Оплата за відшкодування вартості
Україна, 04070, м.Київ,
експл.витрат за січень 2020 зг.рах№9 від
Паркова дорога, буд.№16-А,
01.01.2020, Дог.№28112019-АСН від 28.11.19
кв.139
в т. ч. ПДВ 20% 44169.31 грн.

265 015,87

12

"АГЕНЦІЯ "СТАРИЙ
ПОДІЛ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

42712978

Україна, 04050, м.Київ,
Доплата за суборенду приміщення за січень
вул.Глибочицька, буд. № 32- 2020 р. згідно догвору 2/н7-1/ПЗ-10.09.2019
Б, приміщення 167
від 10.09.2019 без ПДВ

289 056,00

14

"АГЕНЦІЯ "ПЕЧЕРСЬКІ
ЗОРІ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

42713012

Україна, 04050, м.Київ,
Доплата за оренду приміщення за сччень
вул.Глибочицька, буд. № 32- 2020 р. згідно догвору 1/н7-1/ПЗ-10.09.2019
Б, приміщення 168
від 10.09.2019 без ПДВ

295 312,70

5

"АКАМАНТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37956495

Оплата за оренду приміщення в січні 2020
Україна, 04070, м.Київ,
зг.рах№8 від 01.01.2020, Дог.№28112019Паркова дорога, буд.№16-А,
АСН від 28.11.19 в т. ч. ПДВ 20% 161954.14
каб.139
грн.

971 724,86
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112193

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

6563

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

18

"КН-ТЕЛ" ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

19

"КН-ТЕЛ" ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

17

"ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР
95" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

06.02.2020

06.02.2020

31.01.2020

04.02.2020

04.02.2020

04.02.2020

04.02.2020

11.02.2020

35591059

Комісія за.пакетне обслуговування зг.
Україна, 04073, м.Київ,
договору №59741/3 від 18.12.2019 за період з
пров.Куренівський, буд.19/5
01.01.2020 по 31.01.2020р.

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Оплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/3 вiд
18.12.2019 за період з 04.02.2020 по
04.02.2020. Без ПДВ.

6,00

38958619

Україна, 03680, м.Київ,
вул.Миколи Грінченка, буд.
№ 2/1

Абонплата інтернет за лютий 2019
зг.рах.№2/5761-151019КН20012701 від
27.01.2020, Дог.№2/5761-151019КН в т. ч.
ПДВ 20% 1333.33 грн.

8 000,00

38958619

Абонплата інтернет за січень 2019
Україна, 03680,м.Київ,
зг.рах.№2/5761-151019КН19122301 від
вул.Миколи Грінченка, буд.
23.12.19, Дог.№2/5761-151019КН в т. ч. ПДВ
№ 2/1
20% 1333.33 грн.

190,00

8 000,00

43218224

Україна, 50069,
Дніпропетровська обл.,
м.Кривий Ріг, Площа
Горького, буд.№ 10

Оплата за суборенду в лютому 2020
зг.рах.№3 від 15.01.2020 Без ПДВ

30 500,00

6737

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Оплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/3 вiд
18.12.2019 за період з 06.02.2020 по
06.02.2020. Без ПДВ.

2,00

20

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА
КОМІСІЯ

21661450

Україна, 01196, м.Київ,
Площа Лесі Українки, буд.№
1

Грошова застава кандидата у народні
депутати України Алєксєйчук Вікторію
Іванівну

47 230,00

21113

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Оплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/3 вiд
18.12.2019 за період з 11.02.2020 по
11.02.2020. Без ПДВ.

2,00

Загальна сума

2 342 894,95

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.
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1.4. Відомості про здійснення платежів з рахунку кандидата від політичної партії на відповідних загальнодержавних або місцевих виборах*:
1) на користь фізичних осіб
Дата здійснення
Номер розрахунко-вого Прізвище, ім'я, по батькові
платежу з рахунку
документа
особи
політичної партії
-

-

-

РНОКПП або серія та
номер паспорта з
відміткою

Місце проживання
особи

Цільове призначення платежу

Сума (грн.

-

-

-

-

Усього

-

2) на користь юридичних осіб
Дата здійснення
Номер розрахунко-вого
платежу з рахунку
документа
політичної партії
-

-

Повне найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ

-

-

Місцезнаходження
особи

Цільове призначення
платежу

Сума (грн)

-

-

-

Усього

-

*Заповнюється у разі проведення виборів.
1.5. Відомості про здійснення платежів з рахунку для отримання коштів з державного бюджету, виділених на фінансування статутної діяльності політичної партії, залежно від особи, на користь
якої їх було зроблено*:
1) на користь фізичних осіб
Дата здійснення
платежу

Номер розрахункового Прізвище, ім'я, по батькові
документа
особи

РНОКПП або серія та
номер паспорта з
відміткою

Місце проживання особи

Цільове призначення платежу

Код рядка

Розмір (грн.)

2

РЯБИХ АРТЕМ
ЮРІЙОВИЧ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 04073, Київ,

Оренда (прокат) обладнання зг.рах.№6 від 14
лютого 2020 р.

-

11 564,00

14.02.2020

1

КОТЛЯР НАТАЛІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
ФІЗИЧНА ОСОБАПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 35800, Рівненська
обл, м.Острог

Оплата за обслуговування заходу зг.рах.№44
від 13.02.20

-

250 737,70

19.02.2020

4

БРЕЦЬКИЙ АРТУР
СЕРГІЙОВИЧ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 02166,м.Київ

Оплата за блокнот, наліпки зг.рах.№44 від
14.02.20 Без ПДВ

-

15 310,80

19.02.2020

10

НОВІКОВ ГЕНАДІЙ
БОРИСОВИЧ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 03057, м.Київ

Оплата за послуги з організації та
забезп.конгресу зг.рах.№1 від 18.02.20,
Дог.№18-02АА від 18.02.20 Без ПДВ

-

132 098,68

19.02.2020

11

МАКСИМОВ МАКСИМ
ІГОРОВИЧ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 54038, м.Миколаїв

Оплата за послуги з маркетингових та
соц.досліджень зг.рах.№1 від 18.02.20,
Дог.№18-02/20 від 18.02.20 Без ПДВ

-

300 000,00

14.02.2020
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19.02.2020

12

РЯЗАНЦЕВ ІВАН
ВІКТОРОВИЧ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 086060, Київська
обл., м.Васильків

Оплата за послуги з організації конгресу
зг.рах.№18-02/20 від 18.02.20, Дог.№17-02/20
від 17.02.20 Без ПДВ

-

838 600,00

28.02.2020

26

ГАСТУЛЯК ОЛЬГА
БОРИСІВНА ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 02095, м.Київ

Оплата за послуги з організації заходу
зг.рах.№1 від 24.02.20 Без ПДВ

-

383 812,00

11.03.2020

38

КОЛОМІЄЦЬ ЄВГЕНІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ
ФІЗИЧНА ОСОБАПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 02225, м.Київ

Предоплата зг.договору №01/20 від 09.01.20

-

700 000,00

11.03.2020

39

НОВІКОВ ГЕНАДІЙ
БОРИСОВИЧ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 03057, м.Київ

Предоплата за послуги зг.Дог.№18-02АА від
18.02.20 Без ПДВ

-

1 146 000,00

12.03.2020

35

БРЕЦЬКИЙ АРТУР
СЕРГІЙОВИЧ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 02166, м.Київ

Оплата за плакат та наліпки зг.рах.№57 від
28.02.20 Без ПДВ

-

942,30

12.03.2020

45

БРЕЦЬКИЙ АРТУР
СЕРГІЙОВИЧ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 02166, м.Київ

Оплата за мобільний стенд зг.рах.№63 від
10.03.20 Без ПДВ

-

31 500,00

12.03.2020

46

НОВІКОВ ГЕНАДІЙ
БОРИСОВИЧ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 03057,м.Київ

Предоплата за послуги зг.Дог.№18-02АА від
18.02.20, рах.№1 від 17.02.20 Без ПДВ

-

1 156 102,11

47

КОЛОМІЄЦЬ ЄВГЕНІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ
ФІЗИЧНА ОСОБАПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 02225, м.Київ

Предоплата зг.договору №01/20 від 09.01.20

-

700 000,00

17.03.2020

63

КОЛОМІЄЦЬ ЄВГЕНІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ
ФІЗИЧНА ОСОБАПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 02225, м.Київ

плата за надані аослуги тех. захисту
інформацїї зг. рах. 01-20/3 від 16.03.2020 та
договору №01/20 від 09.01.20

-

510 000,00

24.03.2020

69

ІЛЬЧЕНКО ЮЛІЯ
СЕРГІЇВНА ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 02156, м.Київ

Сплата за надані послуги з організаціі
тренінгів зг. рах. 1 від 24.02.2020 та договору
ААА001 від 24.01.2020

-

501 040,00

24.03.2020

71

КОВАЛЬЧУК
ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА
ФІЗИЧНА ОСОБАПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна,04213, м.Київ

Сплата за проведенння соц.опитування згідно
акту виконанних робіт від 04.03.2020 дог.
12/03/2020 від 12.03.2020

-

506 400,00

24.03.2020

70

РЯЗАНЦЕВ ІВАН
ВІКТОРОВИЧ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 086060, Київська
обл., м.Васильків

Сплата за організацію навчальних заходів
згідно акту б\н від 28 лютого 2020 та
договору 15/01/20 від 15.01.2020 р.

-

702 060,00

13.03.2020

43

30.03.2020

58

30.03.2020

57

30.03.2020

60

ЗАХАРОВ ДМИТРО
РОСТИСЛАВОВИЧ
ФІЗИЧНА ОСОБАПІДПРИЄМЕЦЬ
ЗАХАРОВ ДМИТРО
РОСТИСЛАВОВИЧ
ФІЗИЧНА ОСОБАПІДПРИЄМЕЦЬ
ЄВТУШЕНКО ОЛЕКСІЙ
АНДРІЙОВИЧ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

-

Україна, 02222, м.Київ

сплата за послуги виробництва відео сюжетів
згд рах.1 від 27.03.20 дог. 20/01/2020 від
20.01.20 Без ПДВ

-

271 175,00

-

Україна, 02222, м.Київ

сплата за послуги виробництва відео сюжетів
згд рах.2 від 27.03.20 дог. 20/01/2020 від
20.01.20 Без ПДВ

-

460 555,00

-

Україна, 01001, м.Київ

Розробка додаткового модулю до ПО згідно
акту від 16.03.20 згідно договору 12/СН від
12.02.20

-

503 000,00

Загальна сума

9 120 897,59

1) на користь юридичних осіб
Номер розрахункового
документа

Повне найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи

Цільове призначення платежу

Код рядка

Розмір (грн.)

14.02.2020

3

"ИГЛЕСИА БЛАНКА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

40567934

Україна, 04070, м.Київ,
вул.Паркова дорога, буд. №
16-А, приміщення 50

Оплата за організацію заходу зг.рах.№7 від
13.02.20

-

5 940,00

19.02.2020

7036

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Сплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 14.02.2020 по
14.02.2020. Без ПДВ.

-

6,00

6293

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Оплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 19.02.2020 по
19.02.2020. Без ПДВ.

-

20,00

7

"ІНТЕР-АУДИТ"
АУДИТОРСЬКА ФІРМА
У ВИГЛЯДІ
ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

30634365

Україна, 01133, м.Київ,
бульв.Лесі Українки, буд. №
10, кв. 61

Оплата за аудит фінансової звітності
зг.рах.№10 від 17.02.20 Без ПДВ ,
Дог.№1027/112 від 17.02.20

-

30 000,00

8

"ІНТЕР-АУДИТ"
АУДИТОРСЬКА ФІРМА
У ВИГЛЯДІ
ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

30634365

Україна, 01133, м.Київ,
бульв.Лесі Українки, буд. №
10, кв. 61

Оплата за перевірку звітності за 2019
зг.рах.№09 від 17.02.20 Без ПДВ ,
Дог.№1028/114 від 17.02.20

-

50 000,00

Дата здійснення
платежу

19.02.2020

19.02.2020

19.02.2020

44

5

"УКРАЇНСЬКИЙ
ГАЗЕТНИЙ СИНДИКАТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

39699378

Україна, 07403, Київська
обл., м.Бровари, вул.Сергія
Москаленка, буд.№16-Б

Оплата за газету "СЛУГА НАРОДУ"
зг.рах.№66 від 17.02.20, Договір
№39699378/10022020 від 10.02.2020 в т. ч.
ПДВ 20% 36667.00 грн.

-

220 002,00

9

"МЕДІАТЕКА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

38123995

Україна, 04053, м.Київ,
вул.Артема, буд. № 21

Оплата за інформаційні послуги по збору та
аналізу даних засобів масової інформації
зг.рах.№01/17012020 від 31.01.20,
Дог.№17012020 від 02.01.20 Без ПДВ

-

312 000,00

6

"СЛУЖБА МОБІЛЬНИХ
НОВИН" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

35893973

Україна, 04119, м.Київ,
вул.Зоологічна, буд. № 4 А,
кв. 139

Оплата за комплекс комунікаційних послуг
зг.рах.№5 від 31.01.20, Дог.№20/01-102 від
02.01.20 в т. ч. ПДВ 20% 57661.40 грн.

-

345 968,40

13

"УКРАЇНСЬКА
ІНТЕРНЕТ
ГРУПА"ДА.НЕТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

31176218

Україна, 04205, м.Київ,
просп.Оболонський, буд. №
23-А

Оплата за розроблення структури та контенту
веб-сайтів зг.рах№14 від 14.02.20, Дог.№М108 від 08.01.2020 в т. ч. ПДВ 20% 83333.33
грн.

-

500 000,00

25.02.2020

15

"ЗЕ МЕДІА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

35370145

Україна, 03150, м.Київ,
вул.Велика Васильківська,
буд. № 13/1

Оплата за послуги зі створення Відеоролика
зг.рах.№5 від 17.02.20, Дог.№01\02-20 від
14.02.20 в т. ч. ПДВ 20% 41202.00 грн.

-

247 212,00

26.02.2020

29

КАЗНАЧЕЙСТВО
УКРАЇНИ/м.Київ/2201030
0

37567646

Україна, 01601, м.Київ,
вул.Бастіонна, буд. 6

Салата адмін.збору за проведення
держ.реєстрації громадських формувань та їх
символіки

-

630,00

22

"ВЕНБЕСТ-ОХОРОНА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37311652

Україна, 03062, м.Київ,
просп.Премоги, буд.№ 73/1

Оплата за послуги нагляду за ПС та
техн.обслуг. за лютийзг.рах.№ВО200002642
від 01.02.20, Дог.№11699-ВОПСТО від
01.10.19 в т. ч. ПДВ 20% 116.67 грн.

-

700,00

26.02.2020

24

"ВЕНБЕСТ-ОХОРОНА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37311652

Україна, 03062, м.Київ,
просп.Премоги, буд.№ 73/1

Оплата за послуги нагляду за ПС та
техн.обслуг. за березень
зг.рах.№ВО200005727 від 01.03.20,
Дог.№11699-ВОПСТО від 01.10.19 в т. ч.
ПДВ 20% 116.67 грн.

-

700,00

26.02.2020

21

"ВЕНБЕСТ-ОХОРОНА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37311652

Україна, 03062, м.Київ,
просп.Премоги, буд.№ 73/1

Оплата за послуги пультовоої охорони за
лютий зг.рах.№ВО00001879 від 01.02.20,
Дог.№11700-ВООП від 01.10.19 ПДВ 20%
216.67 грн.

-

1 300,00

19.02.2020

19.02.2020

19.02.2020

19.02.2020

26.02.2020

45

23

"ВЕНБЕСТ-ОХОРОНА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

25

"КН-ТЕЛ" ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

26.02.2020

16

"ТЦ "ПРОСПЕКТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

26.02.2020

27

КИЇВСЬКА МІСЬКА
ДИРЕКЦІЯ АТ
"УКРПОШТА"

18

"АКАМАНТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

26.02.2020

26.02.2020

26.02.2020

26.02.2020

Оплата за послуги пультовоої охорони за
березень зг.рах.№ВО00004800 від 01.03.20,
Дог.№11700-ВООП від 01.10.19 ПДВ 20%
216.67 грн.

37311652

Україна, 03062, м.Київ,
просп.Премоги, буд.№ 73/1

38958619

Абонплата інтернет за березень 2020
Україна, 03680, м.Київ,
зг.рах.№2/5761-151019КН20022401 від
вул.Миколи Грінченка, буд.
24.02.20, Дог.№2/5761-151019КН в т. ч. ПДВ
№ 2/1
20% 1333.33 грн.

-

1 300,00

-

8 000,00

42803108

Україна, 50069,
Дніпропетровська обл.,
м.Кривий Ріг, Площа
Горького, буд. № 10

Оплата за послуги зг.рах.№31 від 31.01.20,
Дог.№1\1 від 12.09.19 Без ПДВ

-

12 328,29

01189979

Украина, 01001, м.Київ,
вул.Хрещатик, буд.№22

Оплата за пересидання поштових відправлень
зг.рах.№111.11.1.3-43 від 25.02.19 в т. ч. ПДВ
20% 4045.83 грн.

-

24 275,00

37956495

Україна, 04070, м.Київ,
Паркова дорога, буд. № 16А, каб.139

Оплата за послуги консьєрж в січні 2020
зг.рах.№20 від 31.01.2020, Дог.№28112019АСН від 28.11.19 в т. ч. ПДВ 20% 7564.00
грн.

-

45 384,00

20

"АКАМАНТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37956495

Україна,04070, Київ,
Паркова дорога, дом № 16А, каб.139

Оплата за відшкодування вартості
електроенаргіі,теплопостачання в січні 20,
зг.рах.№39 від 31.01.20, Дог.№28112019АСН від 28.11.19 в т. ч. ПДВ 20% 9161.67
грн

-

54 970,00

28

КИЇВСЬКА МІСЬКА
ДИРЕКЦІЯ АТ
"УКРПОШТА"

01189979

Украина, 01001, м.Київ,
вул.Хрещатик, буд.№22

Оплата за безадресну доставку
зг.рах.№111.11.1.3-42 від 25.02.19 в т. ч. ПДВ
20% 27000.00 грн.

-

162 000,00

26.02.2020

19

"АКАМАНТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37956495

Оплата за відшкодування вартості
Україна, 04070, Київ,
експлуатаційних витрат в січні 20, зг.рах.№22
Паркова дорога, дом № 16від 01.02.20, Дог.№28112019-АСН від
А, каб.139
28.11.19 в т. ч. ПДВ 20% 44169.31 грн.

-

265 015,87

26.02.2020

14

"АКАМАНТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37956495

Україна, 04070, Київ,
Паркова дорога, дом № 16А, каб.139

Оплата за роботи з влаштування перегородок
зг.рах№19 від 29.01.2020, Дог.№28112019АСН від 28.11.19 в т. ч. в т. ч. ПДВ 20%
80695.61 грн.

-

484 173,67

26.02.2020

17

"АКАМАНТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37956495

Україна, 04070, Київ,
Паркова дорога, дом № 16А, каб.139

Оплата за оренду в лютому 2020 зг.рах.№21
від 01.02.2020, Дог.№28112019-АСН від
28.11.19 в т. ч. ПДВ 20% 167055.50 грн.

-

1 002 333,00

06.03.2020

32

"ИНФОРМ-СЕРВИС"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

31555153

Україна, 61052, м.Харків,
вул.Суздальські ряди, буд. №
12

Оплата за комп.вартості комун.та
експл.послуг в січні 2020 зг.рах.№27 від
31.01.20, Дог.№020120 від 31.01.20 в т. ч.
ПДВ 20% 1682.00 грн.

-

10 092,00

26.02.2020

46

31

"ИНФОРМ-СЕРВИС"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

31555153

Україна, 61052, м.Харків, Оплата за оренду в січні 2020 зг.рах.№28 від
вул.Суздальські ряди, буд. № 31.01.20, Дог.№020120 від 31.01.20 в т. ч.
12
ПДВ 20% 5000.00 грн.

-

30 000,00

40

"ОПЕРАТИВНА
СОЦІОЛОГІЯ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

40366455

Україна, 49000, м.Дніпро,
вул. Івана Акінфієва, буд. №
18, офіс 106

Предоплата по договору №10/01/2020-Д від
10.01.20 Без ПДВ

-

300 000,00

33

"ТЦ "ПРОСПЕКТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

42803108

Україна, 50069,
Дніпропетровська обл.,
м.Кривий Ріг, Площа
Горького, буд. № 10

Оплата за послуги (комун.)зг.рах.№88 від
29.02.20, Дог.№1\1 від 12.09.19 Без ПДВ

-

9 411,89

44

"ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР
95" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

43218224

Україна, 50069,
Дніпропетровська обл.,
місто Кривий Ріг, Площа
Горького, буд. № 10

Оплата за суборенду в березні 2020 зг.рах.№9
від 17.02.2020 Без ПДВ

-

30 500,00

42

"АКАМАНТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37956495

Україна, 04070, Київ,
Паркова дорога, буд. № 16А, каб.139

Оплата за відшкодування вартості
електроенергіі,теплопостачання зг.рах.№86
від 29.02.20, Дог.№28112019-АСН від
28.11.19 в т. ч. ПДВ 20% 8859.17 грн.

-

53 155,00

12.03.2020

37

"КОМФОРТЗОН"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

36335185

Україна, 01135,м.Київ,
вул.В'ячеслава Чорновола,
буд.27, офіс 226

Оплата за кухню кутову зг.рах.№40 від
03.03.20. Дог.№К3032М від 28.08.19

-

58 419,00

12.03.2020

36

"СЛУЖБА МОБІЛЬНИХ
НОВИН" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

35893973

Україна, 04119, м.Київ,
вул.Зоологічна, буд. № 4 А,
кв. 139

Оплата за комплекс комунікаційних послуг
зг.рах.№12 від 28.02.20, Дог.№20/01-102 від
02.01.20 в т. ч. ПДВ 20% 38441.00 грн.

-

230 646,00

12.03.2020

34

"АКАМАНТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37956495

Україна, 04070, Київ,
Паркова дорога, дом № 16А, каб.139

Оплата за відшкодування вартості
експлуатаційних витрат, зг.рах.№301 від
01.12.20, Дог.№28112019-АСН від 28.11.19
в т. ч. ПДВ 20% 44169.31 грн.

-

265 015,87

41

"УКРАЇНСЬКА
ІНТЕРНЕТ
ГРУПА"ДА.НЕТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

31176218

Україна, 04205 м.Київ,
просп. Оболонський,
буд.№23-А

Оплата за розроблення структури та контенту
веб-сайтів зг.рах№14 від 14.02.20, Дог.№М108 від 08.01.2020 в т. ч. ПДВ 20% 83333.33
грн.

-

500 000,00

43

"АКАМАНТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37956495

Україна, 04070, Київ,
Паркова дорога, дом № 16А, каб.139

Оплата за оренду в грудні 19р. зг.рах.№300
від 01.12.2019, Дог.№28112019-АСН від
28.11.19 в т. ч. ПДВ 20% 161954.14 грн.

-

971 724,86

06.03.2020

11.03.2020

12.03.2020

12.03.2020

12.03.2020

12.03.2020

12.03.2020

47

Україна, 01601, м.Київ,
Сплата за скорочення термінів надання
вул.Терещенківська, буд. 11послуг у сфері державної реєєстраціїї юр. осіб
А

-

6 300,00

31176218

Україна, 04205 м.Київ,
просп. Оболонський,
буд.№23-А

Оплата за розроблення структури та контенту
веб-сайтів зг.рах№14 від 14.02.20, Дог.№М108 від 08.01.2020 в т. ч. ПДВ 20% 83333.33
грн.

-

500 000,00

31176218

Україна, 04205 м.Київ,
просп. Оболонський,
буд.№23-А

Оплата за розроблення структури та контенту
веб-сайтів зг.рах№14 від 14.02.20, Дог.№М108 від 08.01.2020 в т. ч. ПДВ 20% 83333.33
грн.

-

500 000,00

50

"ІТВУР" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

33214967

Україна, 53221,
Дніпропетровська обл., м.
Нікополь, вул.Героїв
Чорнобиля, буд. 7, кв. 34

Оплата за 1С:Підприємство 8.Зарплата і
Управління Персоналом для України
зг.рах.№174 выд 13.03.20 Без ПДВ

-

8 400,00

16.03.2020

51

"УКРАЇНСЬКА
ІНТЕРНЕТ
ГРУПА"ДА.НЕТ"ТОВАР
ИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

31176218

Україна, 04205 м.Київ,
просп. Оболонський,
буд.№23-А

Оплата за розроблення структури та контенту
веб-сайтів зг.рах№14 від 14.02.20, Дог.№М108 від 08.01.2020 в т. ч. ПДВ 20% 83333.33
грн.

-

500 000,00

17.03.2020

55

КАЗНАЧЕЙСТВО
УКРАЇНИ (ЕАП)

37993783

Україна, 01601, м.Київ,
2201290; Сплата за скорочення термінів
вул.Терещенківська, буд. 11- надання послуг у сфері державної реєєстраціїї
А
юр. осіб

-

6 300,00

52

"УКРАЇНСЬКИЙ
ГАЗЕТНИЙ СИНДИКАТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

62

"ФОТОДІМ УКРАЇНА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

53

"МЕДІАТЕКА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

13.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

16.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

1

КАЗНАЧЕЙСТВО
УКРАЇНИ (ЕАП)

48

"УКРАЇНСЬКА
ІНТЕРНЕТ
ГРУПА"ДА.НЕТ"ТОВАР
ИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

49

"УКРАЇНСЬКА
ІНТЕРНЕТ
ГРУПА"ДА.НЕТ"ТОВАР
ИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37993783

39699378

Україна, 07403, Київська
обл., м.Бровари, вул.Сергія
Москаленка, буд.№16-Б

Оплата за послуги доставки зг.№ 126 від 02
березня 2020 р, Договір
№39699378/10022020 від 10.02.2020 в т. ч.
ПДВ 20% 1584.17 грн.

-

9 505,00

37554291

Україна, 02094, м.Київ,
вул.Попудренка, буд. № 28

Оплата за право користування матеріалів за
ліцензійною угодою зг. рах.№ Р128/20 від
04.03.20, Без ПДВ

-

53 297,46

38123995

Україна, 04053, м.Київ,
вул.Артема, буд. № 21

Оплата за інф.послуги по збору та аналізу
даних зг.№ 02/17012020 від 29.02.2020,
Договір №17012020 від 02 січня 2020 року
Без ПДВ

-

354 000,00

48

52

"УКРАЇНСЬКА
ІНТЕРНЕТ
ГРУПА"ДА.НЕТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

54

"УКРАЇНСЬКА
ІНТЕРНЕТ
ГРУПА"ДА.НЕТ"ТОВАР
ИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

17.03.2020

17.03.2020

31176218

Україна, 04205 м.Київ,
просп. Оболонський,
буд.№23-А

Оплата за розроблення структури та контенту
веб-сайтів зг.рах№14 від 14.02.20, Дог.№М108 від 08.01.2020 в т. ч. ПДВ 20% 83333.33
грн.

-

500 000,00

31176218

Україна, 04205 м.Київ,
просп. Оболонський,
буд.№23-А

Оплата за розроблення структури та контенту
веб-сайтів зг.рах№14 від 14.02.20, Дог.№М108 від 08.01.2020 в т. ч. ПДВ 20% 83333.33
грн.

-

500 000,00

60

"УКРАЇНСЬКА
ІНТЕРНЕТ
ГРУПА"ДА.НЕТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

31176218

Україна, 04205 м.Київ,
просп. Оболонський,
буд.№23-А

Оплата за розроблення структури та контенту
веб-сайтів зг.рах№14 від 14.02.20, Дог.№М108 від 08.01.2020 в т. ч. ПДВ 20% 83333.33
грн.

-

500 000,00

58

"КИЇВМІСЬКДОВІДКААФІША" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

40194615

Україна, 01033, м.Київ,
Сплата за соц обстеження зг.Дог.№ 03/02/20
вул.Шота Руставелі, буд. 33- від 03.03.2020 та акту б\н від 11.02.20 в т. ч.
Б, приміщення 27
ПДВ 20% 233000.00 грн.

-

1 398 000,00

17.03.2020

59

"IНСТИТУТ
КОГНІТИВНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

43082338

Україна, 03150, м.Київ,
вул.Предславинська, буд. 40,
приміщення 178

Сплата за соціологічні дослідження та
проведення лекцій зг. акту № 1 від
24.01.20,№,2 від 31.01.20, акт № 3 від
17.02.20 Дог.№16/01/20 від 16.01.2020

-

2 329 750,00

18.03.2020

64

"ФОТОДІМ УКРАЇНА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37554291

Україна, 02094, м.Київ,
вул.Попудренка, буд. № 28

Доплата за право користування матеріалів за
ліцензійною угодою зг. рах.№ Р128/20 від
04.03.20, Без ПДВ

-

7 542,54

65

"УКРАЇНСЬКИЙ
ГАЗЕТНИЙ СИНДИКАТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

39699378

Україна, 07403, Київська
обл., м.Бровари, вул.Сергія
Москаленка, буд.№16-Б

Передоплата за друк газети зг. рахунку № 128
від 17 березня 2020 р, Договір
№39699378/10022020 від 10.02.2020 в т. ч.
ПДВ 20% 41666.67 грн.

-

250 000,00

61

"УКРАЇНСЬКА
ІНТЕРНЕТ
ГРУПА"ДА.НЕТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

31176218

Україна, 04205 м.Київ,
просп. Оболонський,
буд.№23-А

Оплата за розроблення структури та контенту
веб-сайтів зг.рах№14 від 14.02.20, Дог.№М108 від 08.01.2020 в т. ч. ПДВ 20% 250000.00
грн.

-

1 500 000,00

17.03.2020

17.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

49

18.03.2020

20.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

57

"IНСТИТУТ
КОГНІТИВНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

66

"ПАРК-СЕРВІС ПЛЮС"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

42653773

Україна, 03058, м.Київ, вул.
Миколи Голего, буд. № 12,
кв. 7

68

"ПАРК-СЕРВІС ПЛЮС"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

42653773

Україна, 03058, м.Київ,
Сплата за послуги суборенди за лютий 2020
вул.Миколи Голего, буд. №
р. згідно рахунку 2 від 23.03.2020 ПДВ не має
12, кв. 7

-

320 380,83

67

"АГЕНЦІЯ "ПЕЧЕРСЬКІ
ЗОРІ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

42713012

Україна, 04050, Київ,
Глибочицька, буд. № 32-Б,
приміщення 167

За оренду приміщення за лютий 2020 р.
згідно догвору 1/н7-1/ПЗ-10.09.2019 від
10.09.2019 без ПДВ

-

327 315,48

3800

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Сплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 25.02.2020 по
25.02.2020. Без ПДВ.

-

2,00

3802

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Сплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 28.02.2020 по
28.02.2020. Без ПДВ.

-

2,00

3804

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Сплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 11.03.2020 по
11.03.2020. Без ПДВ.

-

2,00

3811

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Сплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 20.03.2020 по
20.03.2020. Без ПДВ.

-

2,00

3803

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Сплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 06.03.2020 по
06.03.2020. Без ПДВ.

-

4,00

3808

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Сплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 16.03.2020 по
16.03.2020. Без ПДВ.

-

4,00

43082338

Сплата за соціологічні дослідження та
Україна, 03150,м.Київ,
проведення лекцій зг. акту № 4 від
вул.Предславинська, буд. 40,
28.02.20,№ 5 від 16.03.20, Дог.№16/01/20 від
приміщення 178
16.01.2020

-

2 651 750,00

Сплата за послуги суборенди згідно рах.1 від
31.01.2020 р та договору 2/Н7-1/ПСП02.01.2020 від 02.01.2020 за січень 2020 та
гарантійний платіж

-

575 642,76

50

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Сплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 23.03.2020 по
23.03.2020. Без ПДВ.

-

4,00

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Сплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 13.03.2020 по
13.03.2020. Без ПДВ.

-

8,00

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Сплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 18.03.2020 по
18.03.2020. Без ПДВ.

-

8,00

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Оплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 24.03.2020 по
24.03.2020. Без ПДВ.

-

10,00

Сплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 17.03.2020 по
17.03.2020. Без ПДВ.

-

18,00

3812

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

3807

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

3810

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

3261

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

24.03.2020

3809

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

24.03.2020

3806

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Сплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 12.03.2020 по
12.03.2020. Без ПДВ.

-

22,00

3801

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Сплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 26.02.2020 по
26.02.2020. Без ПДВ.

-

28,00

24.03.2020

3805

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Сплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 11.03.2020 по
11.03.2020. Без ПДВ.

-

900,00

24.03.2020
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"ИНФОРМ-СЕРВИС"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

31555153

Україна, 61052, м.Харків,
вул.Суздальські ряди, буд. №
12

Сплата за комунальні послуги оренди за
лютий 20. згідно рах. 56від 29.02.20 ПДВ
20% 3299.17 грн.

-

19 795,00

72

"ИНФОРМ-СЕРВИС"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

31555153

Україна, 61052, м.Харків,
Сплата за послуги оренди за лютий 20. згідно
вул.Суздальські ряди, буд. №
рах. 55 від 29.02.20 ПДВ 20% 8716.67 грн.
12

-

52 300,00

24.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

24.03.2020
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35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Оплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 26.03.2020 по
26.03.2020. Без ПДВ.

-

4,00

38123995

Україна, 04053,м.Київ,
вул.Артема, буд.№21

Оплата за інф.послуги по збору та аналізу
даних зг.№ 03/17012020 від 26.03.2020,
Договір №17012020 від 02 січня 2020 року
Без ПДВ

-

567 529,00

39699378

Україна, 07403, Київська
обл., м.Бровари, вул.Сергія
Москаленка, буд.№16-Б

Спалата за друк газети "Слуга Народу" згідно
рахунку 128 від 17.03.20 р. та договору №
39699378/10022020 від 10.02.20 в т. ч. ПДВ
20% 205001.33 грн.

-

1 230 008,00

Оплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 27.03.2020 по
27.03.2020. Без ПДВ.

-

4,00

3714

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

75

"МЕДІАТЕКА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
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"УКРАЇНСЬКИЙ
ГАЗЕТНИЙ СИНДИКАТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

3870

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5
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"ФОТОДІМ УКРАЇНА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

37554291

Україна, 02094, м.Київ, вул.
Попудренка, буд. № 28

Оптата за надання права на використання
об'єктів інтелектуальної власності
зг.рах№Р128/20 Без ПДВ

-

53 297,46

56

"СЛУЖБА МОБІЛЬНИХ
НОВИН" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

35893973

Україна, 04119, м.Київ,
вул.Зоологічна, буд.№4 А,
кв.139

Послуги виготовлення графічних матеріалів,
розсилка матеріалів на базі ЗМІ, в т. ч. ПДВ
20% 38441. згідно рах. №20 від 27.03.20 за
дог. 20/01-102 від 02.01.2020

-

230 646,00

30.03.2020

4771

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

Оплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 30.03.2020 по
30.03.2020. Без ПДВ.

-

10,00

30.03.2020
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КИЇВСЬКА МІСЬКА
ДИРЕКЦІЯ АТ
"УКРПОШТА"

01189979

Украина, 01001, м.Київ,
вул.Хрещатик, буд.№22

за пересилання поштових відправлень В. рах.
111.11.1.2-66 від 20.03.2020 за дог. 111.11.1672 25.02.2020 ПДВ 20% 7706.00 грн.

-

46 236,00
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"ІНТРЕЙД ТІМ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

38491809

Україна, 08322, Київська
обл., Бориспільський р-н,
с.Проліски, вул.Щаслива,
буд. № 5, кв. 38

За послуги розміщення реклами в інтернет у
березні 2020 р за рах. СФ-0000002
05.03.2020, дог.№ 02032020/1 02.03.2020 р,
ПДВ 20% 8333.33 грн.

-

50 000,00

26.03.2020

26.03.2020

26.03.2020

27.03.2020

27.03.2020

27.03.2020

30.03.2020
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35591059

Комісійна винагорода Банку за зарахування
Україна, 04073, м.Київ,
коштів на рахунки працівників Політична
пров.Куренівський, буд.19/5 Партія "СЛУГА НАРОДУ" зг. договору №ЗП1620 від. 27.03.2020 р. без ПДВ.

37311652

Україна, 03062,м.Київ,
просп.Премоги , буд. № 73/1

74835

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

Україна, 04073, м.Київ,
пров.Куренівський, буд.19/5

31.03.2020

79960

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

35591059

31.03.2020

77

УДКСУ у
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ р.
ГУ ДКСУ

37995466

31.03.2020

64

"КН-ТЕЛ" ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

38958619

31.03.2020

76

УДКСУ у
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ р.
ГУ ДКСУ

37995466

31.03.2020

78

ГУ ДПС У М.КИЄВІ

43141267

Україна, 04116, м.Київ,
вул.Шолуденка, буд. 33/19

62

КИЇВСЬКА МІСЬКА
ДИРЕКЦІЯ АТ
"УКРПОШТА"

01189979

Украина, 01001, м.Київ,
вул.Хрещатик, буд.№22

8350

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС" АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

63

"ВЕНБЕСТ-ОХОРОНА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

Загальна сума

-

722,58

за послуги пультової охорони за квітень 2020,
рах. ВО200006099 від 01.04.2020, дог №
11700-ВООП від 01.10.201936 ПДВ 20%
216.67 грн.

-

1 300,00

Оплата за проведення платежів по системі
Клієнт-Банк зг. Договору №59741/2 вiд
07.08.2019 за період з 31.03.2020 по
31.03.2020. Без ПДВ.

-

12,00

Комісія за.пакетне обслуговування зг.
Україна, 04073, м.Київ,
договору №59741/2 від 07.08.2019 за період з
пров.Куренівський, буд.19/5
01.03.2020р. по 31.03.2020р.

-

190,00

Україна, 04128,м.Київ, вул. *;101;40422142;11011000; Перерахов. вз з
Академіка Туполєва, буд. 28 зарабітної плати за березень 2020 р. у повній
А
мірі

-

1 346,41

-

8 000,00

-

16 157,13

*;101;40414142; Перерах. ЄСВ з зп зп
березень 2020 р. 22% у повній мірі

-

19 747,61

за безадресну доставку за рах 111.11.1.3-65 от
30.03.2020 за договором 111.11.1.3-671/1
25.02.2020 р доп.уг. 1 ПДВ 20% 106000.00
грн.

-

636 000,00

абон плата за послуги інтернет за квітень
2020 рах №2/5761-151019КН 20032401 від
24.03.2020 дог.№ 2/5761-151019 КН ПДВ
20% 1333.33 грн.
Україна, 04128, м.Київ, вул. *;101;40422141;11010100 -Перерахов. НДФЛ
Академіка Туполєва, буд. 28 з заробітної плати за березень 2020 р у повній
А
мірі
Україна, 03680, м.Київ,
вул.Миколи Грінченка, буд.
№ 2/1

21 965 726,11

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.
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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 фізичних осіб
Вид фінансових
зобов'язань

Дата виникнення

Сума (вартість), грн

Дата припинення

Сума (вартість), грн

Прізвище, ім'я, по батькові особи

Місце проживання особи

Сума (вартість) на кінець
звітного періоду, грн

Зобов'язання за
послуги з освітніх
заходів та
вебінарів

17.02.2020

242355,00

07.04.2020

242 355,00

КОРНЄВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Україна, 49087, м.Дніпро

0,00

Зобов'язання за
послуги з
проведення
соціальних
досліджень

12.03.2020

506400,00

30.03.2020

506 400,00

КОВАЛЬЧУК ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Україна, 04213, м.Київ

0,00

Зобов'язання за
маркетингові та
соціальні
дослідження

06.03.2020

530000,00

29.04.2020

530 000,00

МАКСИМОВ МАКСИМ ІГОРОВИЧ
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Україна, 54038,
м.Миколаїв

0,00

Зобов'язання за
послуги з
матеріальнотехнічного
супроводу заходів

24.02.2020

1032000,00

30.04.2020

1 032 000,00

НОВІКОВ ГЕНАДІЙ БОРИСОВИЧ
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Україна, 03057, м.Київ

0,00

Зобов'язання за
послуги з освітніх
та навчальних
заходів

01.02.2020

193670,00

07.04.2020

193 670,00

ТИХОНЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Україна, 04111, м.Київ

0,00

Зобов'язання за
оренду офісної
техніки та
обладнання

09.01.2020

278130,74

01.04.2020

278 130,74

КОЛОМІЄЦЬ ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Україна, 02225, м.Київ

0,00

Зобов'язання за
бухгалтерські
послуги

01.10.2019

50000,00

10.01.2020

50 000,00

ШУЛЬГІНА АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Україна, 03191, м.Київ

0,00

Загальна сума (вартість), грн

0,00
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2) на користь юридичних осіб
Вид фінансових
зобов'язань

Дата виникнення

Сума (вартість), грн

Дата припинення

Сума (вартість), грна

Повне найменування особи

Місцезнаходження особи
Україна, 61052,
м..Харків, вул.
Суздальські ряди, буд. №
12
Україна, 61052,
м..Харків, вул.
Суздальські ряди, буд. №
12

Сума (вартість) на кінець
звітного періоду, грн

Зобов'язання за
оренду
приміщення

31.03.2020

52 300,00

10.04.2020

52 300,00

"ИНФОРМ - СЕРВИС" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Зобов'язання за
відшкодування
комунальних
витрат

31.03.2020

3 755,00

10.04.2020

3 755,00

"ИНФОРМ - СЕРВИС" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Зобов'язання за
оренду
Конгресного залу

02.01.2020

216 400,00

01.04.2020

216 400,00

«КИЇВ ІНТЕРНЕШЕНЕЛ КОНВЕНШЕН
ЦЕНТР» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна,04070, м.Київ,
Паркова дорога, буд.16-А

0,00

Зобов'язання за
послуги
соціологічних
досліджень

10.01.2020

368 640,00

31.03.2020

68 640,00

"ОПЕРАТИВНА СОЦІОЛОГІЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 49000,
м.Дніпро, вул.Івана
Акінфієва, буд. № 18,
офіс 106

300 000,00

Зобов'язання за
оренду
приміщення

10.02.2020

327 494,84

10.02.2020

327 494,84

"ПЕЧЕРСЬКІ ЗОРІ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 04050, м.Київ,
вул.Глибочицька, буд. №
32-Б, приміщення 167

0,00

Зобов'язання за
послуги
аутстаіфнгу

21.01.2020

2 137 496,86

07.04.2020

1 137 296,86

Зобов'язання за
інформаційноконсультаційні
послуги

02.01.2020

815 660,40

16.04.2020

8 400,00

Зобов'язання за
оренду
приміщення
Зобов'язання за
відшкодування
експлуатаційних
витрат

31.03.2020

31.03.2020

23 000,00

1 098,62

05.04.2020

07.04.2020

Україна, 01042, м.Київ,
"ПРОФМАРКЕТ СЕРВІС" ТОВАРИСТВО З
вул. Академіка Філатова,
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
буд. 1/22, офіс 9

0,00

0,00

1 000 200,00

"СЛУЖБА МОБІЛЬНИХ НОВИН"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 04119,м.Київ,
вул. Зоологічна, буд. № 4
А, кв. 139

807 260,40

23 000,00

"ТД ОНІКС" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 21001,
м.Вінниця,
вул.Олександра
Довженка, буд. № 35/48,
офіс 49

0,00

1 098,62

"ТД ОНІКС" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 21001,
м.Вінниця,
вул.Олександра
Довженка, буд. № 35/48,
офіс 49

0,00
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Зобов'язання за
невиключні
майнові права за
Система
автоматизації HRпроцесів та
управління
талантами Мосо

Зобов'язання за
оренду
приміщення
Зобов'язання за
відшкодування
експлуатаційних
витрат

19.03.2020

25.02.2020

29.02.2020

240 000,00

26 810,00

10 339,39

04.05.2020

25.02.2020

20.03.2020

240 000,00

"ТЕХНОМАТИКА КОНСАЛТИНГ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 04215, м.Київ,
проспект Георгія
Гонгадзе, буд. № 22, кв.
103

0,00

26 810,00

"ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 95"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 50069,
Дніпропетровська обл.,
м.Кривий Ріг, Площа
Горького, буд. № 10

0,00

927,50

"ТЦ "ПРОСПЕКТ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 50069,
Дніпропетровська обл.,
м.Кривий Ріг, Площа
Горького, буд. № 10

9 411,89

Україна, 50069,
Дніпропетровська обл.,
м.Кривий Ріг, Площа
Горького, буд. № 10

0,00

Зобов'язання за
відшкодування
експлуатаційних
витрат

31.03.2020

6 911,90

20.04.2020

6 911,90

"ТЦ "ПРОСПЕКТ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Зобов'язання за
оренду
приміщення

10.02.2020

320 556,39

10.02.2020

320 556,39

"ПАРК-СЕРВІС ПЛЮС" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 03058, м.Київ,
вул.Миколи Голего, буд.
№ 12, кв. 7

0,00

Зобов'язання за
оренду
приміщення

31.03.2020

987 853,00

20.04.2020

987 853,00

"АКАМАНТ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 04070, м.Київ,
Паркова дорога, буд.№16А, каб.139

0,00

Зобов'язання з
відшкодування
експлуатаційних
витрат

31.03.2020

265 015,87

20.04.2020

265 015,87

"АКАМАНТ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 04070, м.Київ,
Паркова дорога, буд.№16А, каб.139

0,00

Зобов'язання з
відшкодування
комунальних
послуг

31.03.2020

37 811,00

20.04.2020

37 811,00

"АКАМАНТ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 04070, м.Київ,
Паркова дорога, буд.№16А, каб.139

0,00

Загальна сума (вартість), грн

2 116 872,29
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