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Додаток 1 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
 форма № 1 

ЗВІТ  
про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

місцевої організації політичної партії та їх використання 
 

Остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "01" до «28» жовтня 2020 року  
Перші вибори депутатів Рівненської міської Ради Рівненського району  Рівненської 

області  25  жовтня  2020 року
  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Рівненська територіальна організація політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ» 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 

_АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (_ЄДРПОУ банку 14360570, КОД БАНКУ 333391) рахунок 
№UA903333910000026427054700666 

(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  

_____________________________________________________________ 

Територіальний виборчий округ № єдиний багатомандатний виборчий округ з 

виборів депутатів Рівненської міської ради Рівненського району Рівненської 

області  
 

Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду   Майорова Наталія Олександрівна                  ХХХХХХХХХХ                        
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта)                

 
 

 

Код статті  Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

1.1 
Надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого 
фонду  

352020,56 

1.2 Надходження штрафних санкцій за укладеними договорами  0,00 
1.3 Помилкові надходження коштів 0,00 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
(1.1+1.2+1.3)  

352020,56 

2. Використання коштів поточного рахунку виборчого фонду  

2.1 Витрати на проведення виборчої кампанії (2.1.1+2.1.2): 0,00 

2.1.1 
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів 
для проведення виборчої кампанії 

0,00 

2.1.2 
послуги, пов’язані з проведенням виборчої кампанії 
(транспортні, юридичні, бухгалтерські та інші  послуги, 
оренда приміщень, охорона тощо) та інші витрати 

0,00 

2.2 
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6): 

211399,76 

2.2.1 
виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок, 
плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих 
видань), у яких розміщено матеріали передвиборної агітації 

206174,76 

2.2.2 виготовлення відеозаписів  0,00 
2.2.3 виготовлення аудіозаписів  0,00 
2.2.4 виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації 2850,00 
2.2.5 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів 2375,00 

                                           

 Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 
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Код статті  Найменування статті  Сума (грн) 

для виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

2.2.6 
виготовлення (придбання), оренда та встановлення 
агітаційних наметів 

0,00 

2.3 Використання засобів масової інформації (2.3.1+2.3.2): 16500,00 
2.3.1 оплата ефірного часу (2.3.1.1+2.3.1.2): 16500,00 

2.3.1.1 оплата ефірного часу на телебаченні 16500,00 

2.3.1.2 оплата ефірного часу на радіо 0,00 

2.3.2 
оплата друкованих площ у друкованих засобах масової 

інформації 

0,00 

2.4 
Розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі 

"Інтернет" 

35000,00 

2.5 
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної 

агітації (2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5): 

32200,00 

2.5.1 

транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної 

агітації (перевезення матеріалів передвиборної агітації, 

технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної 

агітації, а також інших матеріалів, пов’язаних з 

передвиборною агітацією) 

0,00 

2.5.2 оренда будинків і приміщень усіх форм власності для 

проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, 

пресконференцій, зборів громадян та інших публічних 

заходів передвиборної агітації 

0,00 

2.5.3 оренда обладнання та технічних засобів для ведення 

передвиборної агітації та виготовлення матеріалів 

передвиборної агітації 

0,00 

2.5.4 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи 

політичної реклами на носіях зовнішньої реклами 

(білбордах, вивісках, сітілайтах тощо) 

32200,00 

2.5.5 послуги зв’язку (2.5.5.1+2.5.5.2): 0,00 
2.5.5.1 послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, 

фототелеграфного, факсимільного, документального 

зв’язку, мереж та каналів передавання даних тощо)  

0,00 

2.5.5.2 послуги поштового зв’язку  0,00 

2.6 

Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 

виборчих листівок, плакатів та інших друкованих 

агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких 

розміщено матеріали передвиборної агітації; проведення 

мітингів, походів, демонстрацій, концертів, вистав, 

спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач, 

інших публічних заходів за підтримки місцевої організації 

політичної партії, а також оприлюднення інформації про 

таку підтримку тощо)  

56920,80 

2.7 Банківські послуги 0,00 

Усього використано коштів з поточного рахунку виборчого фонду  

(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) 
352020,56 

3 Повернення помилкових надходжень коштів 0,00 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду  

(1.1+1.2+1.3 ) – (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) – 3:  

0,00 

 

у тому числі: надходження штрафних санкцій за укладеними 

договорами 

0,00 
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Додаток 2 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 

 

 

РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок  

виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання  

(форми № 1) 
 

Остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 
за період з "01" до «28» жовтня 2020 року  

 

 
Перші вибори депутатів Рівненської міської Ради Рівненського району  Рівненської 

області  25  жовтня  2020 року
  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Рівненська територіальна організація політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ» 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 

_АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (_ЄДРПОУ банку 14360570, КОД БАНКУ 333391) рахунок 
№UA903333910000026427054700666 

(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  

 

Територіальний виборчий округ № єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів Рівненської міської ради Рівненського району 

Рівненської області  
1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 

(код статті 1.1) 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

02.10.20 5 9089,90 

03.10.20 6 10000,00 

05.10.20 8 34000,00 

06.10.20 11 800,00 

07.10.20 13 23122,08 

07.10.20 18 34000,00 

08.10.20 20 4375,00 

08.10.20 22 30000,00 

12.10.20 32 5135,40 

13.10.20 33 25350,40 

13.10.20 38 32833,78 

15.10.20 43 18320,00 

20.10.20 48 20000,00 

21.10.20 52 20000,00 

22.10.20 57 23697,00 

23.10.20 59 15997,00 

23.10.20 61 5000,00 

23.10.20 64 40300,00 

Усього 352020,56 

 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій за укладеними договорами  



5 

 

(код статті 1.2) 

Дата 

надходження 

штрафних 

санкцій 

Номер  

розрахунко-

вого 

документа 

Виконавець 

(повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я,  

по батькові 

фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити договору 

(дата укладання, номер 

та предмет договору) 

Призначення 

платежу 
Сума (грн) 

- - - - - - 0,00 
- - - - - - 0,00 
- - - - - - 0,00 
Усього 0,00 

 

3. Відомості про помилкові надходження коштів 

(код статті 1.3) 

Дата 

надходження 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я  

(усі власні імена), по батькові 

(за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – підприємця) 
Сума (грн) 

- - - - 0,00 
- - - - 0,00 
- - - - 0,00 
Усього 0,00 

4. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду  

(код статті 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.4, 2.5.1, 

2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.6) 

Код 

статті 
Дата платежу 

Номер 

розрахун

кового 

документ

а 

Отримувач (повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я,  

по батькові фізичної 

особи – підприємця) 

Код отримувача  

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Призначення платежу Сума (грн) 

2.2.1 05.10.20 7 ТОВАРИСТВО 

З 

ОБМЕЖЕНО

Ю  

ВІДПОВІДАЛ

ЬНІСТЮ«ДІМ

» 

22605152 +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №Д-

58 вiд 02.10.20 

У сумi 

15416.50 грн., 

ПДВ - 20 % 

3083.30 грн. 

18499,80 

2.2.1 05.10.20 9 ТОВАРИСТВО 

З 

ОБМЕЖЕНО

Ю  

ВІДПОВІДАЛ

ЬНІСТЮ«ДІМ

» 

22605152 +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №Д-

58 вiд 02.10.20 

У сумi 

15416.50 грн., 

ПДВ - 20 % 

3083.30 грн. 

22430,40 

2.2.1 07.10.20 15 ТОВАРИСТВО 

З 

ОБМЕЖЕНО

Ю  

ВІДПОВІДАЛ

ЬНІСТЮ 

33723855 +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

4250,00 
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«ДРУК 

ВОЛИНІ» 

агiтацiї згiдно з 

договором №8 

вiд 06.10.20 У 

сумi 3541.67 

грн., ПДВ - 20 

% 708.33 грн. 

2.2.1 08.10.20 21 ТКАЧУК 

СВІТЛАНА 

ВОЛОДИМИРІ

ВНА 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №3 

вiд 02.10.20 Без 

ПДВ. 

6300,00 

2.2.1 08.10.20 23 РИЧКОВСЬК

А ОЛЕНА 

ВІТАЛІЇВНА 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №12 

вiд 07.10.20 Без 

ПДВ. 

7020,00 

2.2.1 08.10.20 24 ПРОКОПЧУК 

АНДРІЙ 

ПАВЛОВИЧ 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №2 

вiд 02.10.20 Без 

ПДВ. 

1950,00 

2.2.1 08.10.20 26 ТОВАРИСТВО 

З 

ОБМЕЖЕНО

Ю  

ВІДПОВІДАЛ

ЬНІСТЮ 

«ІНСАЙН» 

42203809 +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №1 

вiд 02.10.20 Без 

ПДВ. 

2860,00 

2.2.1 12.10.20 28 КОВТУНОВИ

Ч ВАСИЛЬ 

ВАСИЛЬОВИ

Ч 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №4 

вiд 02.10.20 Без 

ПДВ. 

5425,00 

2.2.1 13.10.20 34 НЕСТЕРОВА 

ЛЮБОВ 

ОЛЕКСІЇВНА 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за друкованi 

матерiали 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №9 

вiд 06.10.20 Без 

11717,50 
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ПДВ. 

2.2.1 13.10.20 37 ТОВАРИСТВО 

З 

ОБМЕЖЕНО

Ю  

ВІДПОВІДАЛ

ЬНІСТЮ – 

РЕКЛАМНЕ 

АГЕНСТВО 

«ФРЕЗІЯ» 

33001320 +;1110;Оплата 

за друкованi 

матерiали 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №14 

вiд 07.10.20 У 

сумi 700.00 

грн., ПДВ - 20 

% 140.00 грн. 

840,00 

2.2.1 13.10.20 39 КИРИЛОВ 

КИРИЛО 

ВОЛОДИМИР

ОВИЧ 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за друкованi 

матерiали 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №11 

вiд 07.10.20 Без 

ПДВ. 

24350,40 

2.2.1 13.10.20 41 ПРОКОПЧУК 

АНДРІЙ 

ПАВЛОВИЧ 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №2 

вiд 02.10.20 Без 

ПДВ. 

4710,00 

2.2.1 13.10.20 40 ПАВЛЮК 

ІГОР 

ВАСИЛЬОВИ

Ч 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за друкованi 

матерiали 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №15 

вiд 12.10.20 Без 

ПДВ. 

6400,00 

2.2.1 15.10.20 42 ОПАНАСИК 

ВІТАЛІЙ 

ЛЕОНІДОВИЧ 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором 

№200 вiд 

13.10.2020 У 

сумi 504.17 

грн., ПДВ - 20 

% 100.83 грн. 

605,00 

2.2.1 15.10.20 45 ПРОКОПЧУК 

АНДРІЙ 

ПАВЛОВИЧ 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №2 

вiд 02.10.2020 

Без ПДВ. 

2275,00 

2.2.1 15.10.20 44 ТОВАРИСТВО 

З 

33723855 +;1110;Оплата 

за 
7000,00 
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ОБМЕЖЕНО

Ю  

ВІДПОВІДАЛ

ЬНІСТЮ 

«ДРУК 

ВОЛИНІ» 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №8 

вiд 06.10.2020 

У сумi 5833.33 

грн., ПДВ - 20 

% 1166.67 грн. 

2.2.1 16.10.20 46 СОЗОНЮК 

БОГДАН 

МИКОЛАЙОВ

ИЧ 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №17 

вiд 16.10.2020 

Без ПДВ. 

3300,00 

2.2.1 19.10.20 47 НЕСТЕРОВА 

ЛЮБОВ 

ОЛЕКСІЇВНА 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за друкованi 

матерiали 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №9 

вiд 06.10.2020 

Без ПДВ. 

3170,00 

2.2.1 20.10.20 49 ТОВАРИСТВО 

З 

ОБМЕЖЕНО

Ю  

ВІДПОВІДАЛ

ЬНІСТЮ«ДІМ

» 

22605152 +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №Д-

58 вiд 

02.10.2020 У 

сумi 11166.75 

грн., ПДВ - 20 

% 2233.35 грн. 

13400,10 

2.2.1 20.10.20 50 ТОВАРИСТВО 

З 

ОБМЕЖЕНО

Ю  

ВІДПОВІДАЛ

ЬНІСТЮ 

«ДРУК 

ВОЛИНІ» 

33723855 +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №8 

вiд 06.10.2020 

У сумi 5833.33 

грн., ПДВ - 20 

% 1166.67 грн. 

7000,00 

2.2.1 21.10.20 51 РИЧКОВСЬК

А ОЛЕНА 

ВІТАЛІЇВНА 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №12 

вiд 07.10.2020 

Без ПДВ. 

2000,00 
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2.2.1 21.10.20 53 ТКАЧУК 

СВІТЛАНА 

ВОЛОДИМИРІ

ВНА 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №3 

вiд 02.10.2020 

Без ПДВ. 

6292,00 

2.2.1 21.10.20 54 КИРИЛОВ 

КИРИЛО 

ВОЛОДИМИРОВ

ИЧ 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за друкованi 

матерiали 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №11 

вiд 07.10.2020 

Без ПДВ. 

5430,00 

2.2.1 21.10.20 55 КОЛОДЯЖНИ

Й РОМАН 

МИКОЛАЙОВ

ИЧ 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №16 

вiд 16.10.2020 

Без ПДВ. 

3500,00 

2.2.1 21.10.20 56 ГРУШЕВСЬК

ИЙ 

МИХАЙЛО 

МИХАЙЛОВИ

Ч 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №18 

вiд 16.10.2020 

Без ПДВ. 

5112,00 

2.2.1 23.10.20 60 ТОВАРИСТВО 

З 

ОБМЕЖЕНО

Ю  

ВІДПОВІДАЛ

ЬНІСТЮ«ДІМ

» 

22605152 +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №Д-

58 вiд 

02.10.2020 У 

сумi 18000.00 

грн., ПДВ - 20 

% 3600.00 грн. 

21600,00 

2.2.1 23.10.20 66 КИРИЛОВ 

КИРИЛО 

ВОЛОДИМИРОВ

ИЧ 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за друкованi 

матерiали 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №11 

вiд 07.10.2020 

Без ПДВ. 

5800,00 

2.2.1 23.10.20 67 ТКАЧУК 

СВІТЛАНА 

ВОЛОДИМИРІ

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

1400,00 
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ВНА матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №3 

вiд 02.10.2020 

Без ПДВ. 

2.2.1 23.10.20 68 ЮСКЕВИЧ 

РУСЛАНА 

ДМИТРІВНА 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором 

№2/21 вiд 

02.10.2020 Без 

ПДВ. 

750,00 

2.2.1 23.10.20 70 ГРУШЕВСЬК

ИЙ 

МИХАЙЛО 

МИХАЙЛОВИ

Ч 

ХХХХХХХХХХ +;1110;Оплата 

за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №18 

вiд 16.10.2020 

Без ПДВ. 

787,56 

2.2.4 06.10.20 12 ТОВАРИСТВО 

З 

ОБМЕЖЕНО

Ю  

ВІДПОВІДАЛ

ЬНІСТЮ «ВСЕ 

ДРУК» 

43438679 +;1140;Оплата 

за 

виготовлення 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №7 

вiд 06.10.20 Без 

ПДВ. 

2850,00 

2.2.5 08.10.20 25 ГОРБАТЮК 

ТАРАС 

ГРИГОРОВИЧ 

ХХХХХХХХХХ +;1150;Оплата 

за матерiали 

для 

виготовлення 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №10 

вiд 07.10.20 Без 

ПДВ. 

2375,00 

2.3.1

.1 

05.10.20 10 ТОВАРИСТВО 

З 

ОБМЕЖЕНО

Ю  

ВІДПОВІДАЛ

ЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОК

ОМПАНІЯ 

РИТМ» 

32451357 +;1211;Оплата 

ефiрного часу 

для 

передвиборчої 

агiтацiї згiдно 

договору №6 

вiд 05.10.20 Без 

ПДВ. 

10000,00 

2.3.1

.1 

22.10.20 58 ТОВАРИСТВО 

З 

ОБМЕЖЕНО

Ю  

ВІДПОВІДАЛ

ЬНІСТЮ 

32451357 +;1211;Оплата 

ефiрного часу 

для 

передвиборчої 

агiтацiї згiдно 

договору №6 

вiд 05.10.20 Без 

6500,00 
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«ТЕЛЕРАДІОК

ОМПАНІЯ 

РИТМ» 

ПДВ. 

2.4 07.10.20 19 ДЕНИСЕВИЧ 

ІГОР 

ПЕТРОВИЧ 

ХХХХХХХХХХ +;1400;За 

надання послуг 

з 

розповсюджен

ня матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї зг 

договору № 10 

вiд 07.10.20 Без 

ПДВ. 

5000,00 

2.4 23.10.20 69 КОЛЕСНИК 

ВІКТОР 

ОЛЕКСАНДРО

ВИЧ 

ХХХХХХХХХХ +;1400;Оплата 

за послуги з 

розповсюджен

ня матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї у 

мережi 

iнтернет зг дог 

№ 19 вiд 

10.10.2020 Без 

ПДВ. 

30000,00 

2.5.4 13.10.20 35 ТОВАРИСТВО 

З 

ОБМЕЖЕНО

Ю  

ВІДПОВІДАЛ

ЬНІСТЮ – 

РЕКЛАМНЕ 

АГЕНСТВО 

«ФРЕЗІЯ» 

33001320 +;1350;Оплата 

за розмiщ 

матер 

передвиборної 

агiтацiї на 

носiях зовн 

рекл згiдно з 

догов №13 вiд 

07.10.20 У сумi 

11000.00 грн., 

ПДВ - 20 % 

2200.00 грн. 

13200,00 

2.5.4 23.10.20 65 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТ

ВО-ФІРМА 

«ПРОМІНСТР

УМЕНТ» 

31430933 +;1350;Оплата 

за розмiщ 

матер 

передвиборної 

агiтацiї на 

носiях зовн 

рекл згiдно з 

догов №2/20 

вiд 02.10.2020 

У сумi 833.33 

грн., ПДВ - 20 

% 166.67 грн. 

1000,00 

2.5.4 23.10.20 63 ПАВЛЮК 

ВАСИЛЬ 

ВОЛОДИМИР

ОВИЧ 

ХХХХХХХХХХ +;1350;Оплата 

за розмiщ 

матер 

передвиборної 

агiтацiї на 

носiях зовн 

рекл згiдно з 

догов №ЄС-1 

вiд 02.10.2020 

р. Без ПДВ 

18000,00 

2.6. 07.10.20 14 РІВНЕНСЬКА 

ДИРЕКЦІЯ 

АКЦІОНЕРНО

ГО 

22565760 +;1400;Оплата 

за безадресну 

доставку 

друкованого 

4484,40 
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ТОВАРИСТВА 

«УКРПОШТА» 

видання зг рах 

№ 2326 вiд 

07.10.20, у 

тому числi 

ПДВ 20% У 

сумi 3737.00 

грн., ПДВ - 20 

% 747.40 грн. 

2.6. 07.10.20 17 РІВНЕНСЬКА 

ДИРЕКЦІЯ 

АКЦІОНЕРНО

ГО 

ТОВАРИСТВА 

«УКРПОШТА» 

22565760 +;1400;Оплата 

за безадресну 

доставку 

друкованого 

видання зг рах 

№ 2325 вiд 

07.10.20, у 

тому числi 

ПДВ 20% У 

сумi 31930.50 

грн., ПДВ - 20 

% 6386.10 грн. 

38316,60 

2.6. 07.10.20 30 РІВНЕНСЬКА 

ДИРЕКЦІЯ 

АКЦІОНЕРНО

ГО 

ТОВАРИСТВА 

«УКРПОШТА» 

22565760 +;1400;Оплата 

за безадресну 

доставку 

друкованого 

видання зг рах 

№ 2408 вiд 

09.10.20, у 

тому числi 

ПДВ 20% У 

сумi 1500.00 

грн., ПДВ - 20 

% 300.00 грн. 

1800,00 

2.6. 12.10.20 29 РІВНЕНСЬКА 

ДИРЕКЦІЯ 

АКЦІОНЕРНО

ГО 

ТОВАРИСТВА 

«УКРПОШТА» 

22565760 +;1400;Оплата 

за безадресну 

доставку 

друкованого 

видання зг рах 

№ 2354 вiд 

08.10.20, у 

тому числi 

ПДВ 20% У 

сумi 4279.50 

грн., ПДВ - 20 

% 855.90 грн. 

5135,40 

2.6. 12.10.20 31 РІВНЕНСЬКА 

ДИРЕКЦІЯ 

АКЦІОНЕРНО

ГО 

ТОВАРИСТВА 

«УКРПОШТА» 

22565760 +;1400;Оплата 

за безадресну 

доставку 

друкованого 

видання зг рах 

№ 2409 вiд 

09.10.20, у 

тому числi 

ПДВ 20% У 

сумi 2250.00 

грн., ПДВ - 20 

% 450.00 грн. 

2700,00 

2.6. 12.10.20 36 РІВНЕНСЬКА 

ДИРЕКЦІЯ 

АКЦІОНЕРНО

ГО 

ТОВАРИСТВА 

«УКРПОШТА» 

22565760 +;1400;Оплата 

за безадресну 

доставку 

друкованого 

видання зг рах 

№ 2427 вiд 

13.10.20, у 

4484,40 
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тому числi 

ПДВ 20% У 

сумi 3737.00 

грн., ПДВ - 20 

% 747.40 грн. 

Усього 352020,56 
 

 

5. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.7) 
 

Дата  

оплати послуг 

Номер розрахункового 

документа 
Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

- - - - 0,00 
- - - - 0,00 
- - - - 0,00 

Усього 0,00 

- 

6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 3) 

Дата повернення 

коштів 

Номер розрахунко-

вого документа 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я (усі 

власні імена), по батькові (за 

наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – підприємця) 
Сума (грн) 

- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
Усього - 

 

 

7. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,  

перерахованих виконавцям 

Дата повер-

нення 

коштів 

Номер 

розрахунко-

вого 

документа 

Виконавець 

(повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити договору (дата 

укладання, номер та 

предмет договору) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
Усього - 

 

 

8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду  

на накопичувальний рахунок 
 

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

- - 0,00 
- - 0,00 
- - 0,00 
Усього 0,00 

 

9. Відомості про перерахування залишку коштів з поточного рахунку  

на накопичувальний рахунок виборчого фонду  

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

- - 0,00 
- - 0,00 
- - 0,00 

Усього 0,00 
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Додаток 3 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
форма № 2 

ЗВІТ  
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії  

 

Остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "01" до «28» жовтня 2020 року  
Перші вибори депутатів Рівненської міської Ради Рівненського району  Рівненської 

області  25  жовтня  2020 року
  

 (назва та дата проведення місцевих виборів) 

Рівненська територіальна організація політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ» 

 (повна назва місцевої організації політичної партії) 

_АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (_ЄДРПОУ банку 14360570, КОД БАНКУ 333391) рахунок  
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

__________________UA923333910000026421054700446_____________________________ 
 

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду    МАЙОРОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА   ХХХХХХХХХХ 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта) 

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду    _______________-__________________     __________-_____________ 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта)                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду  
1.1 Власні кошти місцевої організації політичної партії  - 

1.2 
Внески кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної 
партії 

146640,80 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб  205379,76 
1.4 Помилкові надходження коштів 0,00 

Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого 
фонду місцевої організації  політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4) 

352020,56 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду  

2.1 
Повернення добровільних внесків фізичним особам  
(2.1.1 + 2.1.2)  

0,00 

2.1.1 
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 
яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду 

0,00 

2.1.2 
Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, 
що перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України 

0,00 

2.2 
Перерахування коштів до бюджету АР Крим  
чи відповідного місцевого бюджету 
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) 

0,00 

 

                                           

 Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 

 Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 
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Додаток 4 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 

  
 

РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації 

політичної партії  

(форми № 2) 
 

Остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "01" до «28» жовтня 2020 року  
Перші вибори депутатів Рівненської міської Ради Рівненського району  Рівненської 

області  25  жовтня  2020 року
  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Рівненська територіальна організація політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ» 

 (повна назва місцевої організації політичної партії) 

_АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (_ЄДРПОУ банку 14360570, КОД БАНКУ 333391) рахунок  
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

__________________UA923333910000026421054700446_____________________________ 
 

1. Відомості про надходження власних коштів місцевої організації політичної партії 
(код статті 1.1) 

 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

- - 0,00 
- - 0,00 
- - 0,00 

Усього 0,00 

 

2. Відомості про надходження внесків кандидатів, включених до виборчого списку 

кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії 

(код статті 1.2) 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові  

(за наявності) кандидата 

Сума  

(грн) 

05.10.20 46375091.1 САВОНІК НАТАЛІЯ ІГОРІВНА 5500,00 

06.10.20 @2PL775238 МИСЮРА ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧ 4710,00 

07.10.20 @2PL747556 МАЙОРОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 13000,00 

07.10.20 @2PL939016 МАЙОРОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 34000,00 

08.10.20 @2PL712059 МИСЮРА ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧ 4375,00 

12.10.20 @2PL161268 МИСЮРА ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧ 5135,40 

13.10.20 @2PL667570 ГУСАК ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 25350,40 

13.10.20 @2PL161268 МИСЮРА ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧ 5950,00 

15.10.20 46925302.1 САВОНІК НАТАЛІЯ ІГОРІВНА 3320,00 

23.10.20 @2PL326520 КОТЛЯРОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ 45300,00 

Усього 146640,80 
 

3. Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб  

(код статті 1.3) 
 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер розрахункового документа 
Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові 

(за наявності) фізичної особи 

Сума  

(грн) 

02.10.20 @2PL146401 ПЛЕМЯННИК МИХАЙЛО 

МИКОЛАЙОВИЧ 

19801,98 

05.10.20 @2PL068300 КЛІМЧУК ЛІДІЯ МИРОНІВНА 34000,00 
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08.10.20 @2PL173538 ГРУШЕВСЬКА НАДІЯ 

ОЛЕКСАНДРІВНА 

30000,00 

13.10.20 @2PL031778 СВЕНТАХ ОКСАНА ІВАНІВНА 26883,78 

15.10.20 @2PL228233 ГРУШЕВСЬКА НАДІЯ 

ОЛЕКСАНДРІВНА 

15000,00 

20.10.20 @2PL711411 ПЕЙДАН КАТЕРИНА 

ОЛЕКСАНДРІВНА 

20000,00 

21.10.20 @2PL618852 ПЕЙДАН КАТЕРИНА 

ОЛЕКСАНДРІВНА 

20000,00 

22.10.20 @2PL327800 КЛІМЧУК ЛІДІЯ МИРОНІВНА 13000,00 

22.10.20 @2PL360041 ПЛЕМЯННИК МИХАЙЛО 

МИКОЛАЙОВИЧ 

10697,00 

23.10.20 @2PL885112 ПЛЕМЯННИК МИХАЙЛО 

МИКОЛАЙОВИЧ 

15997,00 

Усього 205379,76 
 

4. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок  

(код статті 1.4) 
 

Дата 

надходження 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  

(за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  

(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 

підприємця)  

 

Сума (грн) 

- - - - 0,00 
- - - - 0,00 
- - - - 0,00 

Усього 0,00 
 

 

5. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  

(код статті 2.1.1, 2.1.2) 
 

Код статті 
Дата повернення 

внеску 
Номер розрахункового документа 

Прізвище, ім’я (усі власні імена),  

по батькові (за наявності)  отримувача 
Сума (грн) 

- - - - 0,00 
- - - - 0,00 
- - - - 0,00 

Усього 0,00 
 

 

6. Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного 

місцевого бюджету  
(код статті 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4) 

 

Код статті 

Дата 

перерахування 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування юридичної особи/ 

прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) 

фізичної особи 

Код юридичної 

особи  

(за ЄДРПОУ) 

Сума (грн) 

- - - - - 0,00 
- - - - - 0,00 
- - - - - 0,00 

Усього - 0,00 
 

 

7. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.3) 
 

Дата  

оплати послуг 

Номер розрахункового 

документа 
Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 
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- - - - 0,00 
- - - - 0,00 
- - - - 0,00 

Усього 0,00 
 

 

8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 2.4) 

Дата  

повернення 

коштів 

Номер розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  

(за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  

(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 

підприємця) 

Сума (грн) 

- - - - 0,00 
- - - - 0,00 
- - - - 0,00 

Усього 0,00 
 

9. Відомості про опублікування реквізитів накопичувального рахунку  

в засобах масової інформації та мережі "Інтернет" 

(код статті 2.5) 

Дата 

перерахування 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Отримувач (повне 

найменування/ прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи – 

підприємця) 

Код отримувача 

(за ЄДРПОУ/РНОКПП) 
Сума (грн) 

- - - - 0,00 
- - - - 0,00 
- - - - 0,00 

Усього 0,00 

 

10. Відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку 

виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 

(код статті 3) 
 

 

Номер поточного рахунку Дата перерахування коштів 
Номер розрахункового 

документа 
Сума (грн) 

UA903333910000026427054700666 02.10.20 5 9089,90 

UA903333910000026427054700666 03.10.20 6 10000,00 

UA903333910000026427054700666 05.10.20 8 34000,00 

UA903333910000026427054700666 06.10.20 11 800,00 

UA903333910000026427054700666 07.10.20 13 23122,08 

UA903333910000026427054700666 07.10.20 18 34000,00 

UA903333910000026427054700666 08.10.20 20 4375,00 

UA903333910000026427054700666 08.10.20 22 30000,00 

UA903333910000026427054700666 12.10.20 32 5135,40 

UA903333910000026427054700666 13.10.20 33 25350,40 

UA903333910000026427054700666 13.10.20 38 32833,78 

UA903333910000026427054700666 15.10.20 43 18320,00 

UA903333910000026427054700666 20.10.20 48 20000,00 

UA903333910000026427054700666 21.10.20 52 20000,00 

UA903333910000026427054700666 22.10.20 57 23697,00 

UA903333910000026427054700666 23.10.20 59 15997,00 

UA903333910000026427054700666 23.10.20 61 5000,00 

UA903333910000026427054700666 23.10.20 64 40300,00 

Усього 352020,56 
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Додаток 5 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
форма № 3 

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ 
про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання 

 

Остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "01" до «28» жовтня 2020 року  
Перші вибори депутатів Рівненської міської Ради Рівненського району  Рівненської області  25  жовтня  2020 року

  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Рівненська територіальна організація політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

Розпорядник коштів 
накопичуваного рахунку  

                          виборчого фонду        МАЙОРОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА                               ХХХХХХХХХХ 
                                                                          прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта)                
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку                               -                                                                                - 
виборчого фонду                                                                                                                            _______________ 
                                                                          прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

єдиний 

багатомандатни

й виборчий 

округ з виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

РIВНЕНС

ЬКА 

ФIЛIЯ 

АТ КБ 

"ПРИВА

ТБАНК" 

UA9

033

339

100

000

264

270

547

006

66 

352020,56 352020,56 0,00 0,00 352020,56 0,00 211399,76 16500,00 35000,0

0 

32200,0

0 

56920,80 0,0

0 

0,00 0,00 

                                           

 Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 
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Додаток 6 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 

  
 

РОЗШИФРОВКА 

до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки 

виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання  

(форми № 3) 
Остаточний 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "01" до «28» жовтня 2020 року  
Перші вибори депутатів Рівненської міської Ради Рівненського району  Рівненської 

області  25  жовтня  2020 року
  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Рівненська територіальна організація політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

 

1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 
(код статті 1.1) 

Номер територіального виборчого округу 

(в порядку зростання) 
Дата перерахування 

Номер розрахункового 

документа 
Сума (грн) 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

02.10.20 5 9089,90 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

03.10.20 6 10000,00 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

05.10.20 8 34000,00 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

06.10.20 11 800,00 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

07.10.20 13 23122,08 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

07.10.20 18 34000,00 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

08.10.20 20 4375,00 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

08.10.20 22 30000,00 
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області 
єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

12.10.20 32 5135,40 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

13.10.20 33 25350,40 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

13.10.20 38 32833,78 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

15.10.20 43 18320,00 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

20.10.20 48 20000,00 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

21.10.20 52 20000,00 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

22.10.20 57 23697,00 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

23.10.20 59 15997,00 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

23.10.20 61 5000,00 

єдиний багатомандатний виборчий 

округ з виборів депутатів 

Рівненської міської ради 

Рівненського району Рівненської 

області 

23.10.20 64 40300,00 

Усього 352020,56 
 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій  

за укладеними договорами  

(код статті 1.2) 
Номер 

територіальн

ого виборчого 

округу 

(в порядку 

зростання) 

Дата 

надхо- 

дження 

штрафних 

санкцій 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Виконавець (повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я,  

по батькові 

фізичної особи – 

підприємця) 

Код 

виконавця  

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити договору 

(дата укладання, 

номер та предмет 

договору) 

Призна-

чення 

платежу 

Сума (грн) 

- - - - - - - 0,00 
- - - - - - - 0,00 
- - - - - - - 0,00 

Усього 0,00 

 

3. Відомості про помилкові надходження коштів 
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(код статті 1.3) 
 

Дата 

надходження 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я (усі власні імена),  

по батькові (за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  

(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 

підприємця) 

Сума (грн) 

- - - - 0,00 
- - - - 0,00 
- - - - 0,00 

Усього 0,00 

 

 

 

4. Відомості про використання коштів виборчого фонду  

(код статті 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 
 
 

Номер 

територіаль

ного 

виборчого 

округу  

(в порядку 

зростання) 

Код 

стат

ті 

Дата 

платежу 

Н

о

ме

р 

ро

зр

ах

ун

ко

во

го 

до

ку

ме

нт

а 

Отримувач (повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 

особи – 

підприємця) 

Код 

отримувач

а (за 

ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 05.10.20 7 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ «ДІМ» 

22605152 +;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №Д-58 

вiд 02.10.20 У сумi 

15416.50 грн., ПДВ - 

20 % 3083.30 грн. 

18499,80 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 05.10.20 9 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ «ДІМ» 

22605152 +;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №Д-58 

вiд 02.10.20 У сумi 

15416.50 грн., ПДВ - 

20 % 3083.30 грн. 

22430,40 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

2.2. 07.10.20 15 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ «ДРУК 

ВОЛИНІ» 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №8 вiд 

06.10.20 У сумi 

3541.67 грн., ПДВ - 

20 % 708.33 грн. 

4250,00 
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району 

Рівненської 

області 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 08.10.20 21 ТКАЧУК 

СВІТЛАНА 

ВОЛОДИМИРІВНА 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №3 вiд 

02.10.20 Без ПДВ. 

6300,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 08.10.20 23 РИЧКОВСЬКА 

ОЛЕНА 

ВІТАЛІЇВНА 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №12 вiд 

07.10.20 Без ПДВ. 

7020,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 08.10.20 24 ПРОКОПЧУК 

АНДРІЙ 

ПАВЛОВИЧ 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №2 вiд 

02.10.20 Без ПДВ. 

1950,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 08.10.20 26 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ «ІНСАЙН» 

42203809 +;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №1 вiд 

02.10.20 Без ПДВ. 

2860,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 12.10.20 28 КОВТУНОВИЧ 

ВАСИЛЬ 

ВАСИЛЬОВИЧ 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №4 вiд 

02.10.20 Без ПДВ. 

5425,00 

єдиний 

багатомандат

2.2. 13.10.20 34 НЕСТЕРОВА 

ЛЮБОВ 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

друкованi матерiали 

11717,50 
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ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

ОЛЕКСІЇВНА передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №9 вiд 

06.10.20 Без ПДВ. 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 13.10.20 37 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ – РЕКЛАМНЕ 

АГЕНСТВО 

«ФРЕЗІЯ» 

33001320 +;1110;Оплата за 

друкованi матерiали 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №14 вiд 

07.10.20 У сумi 

700.00 грн., ПДВ - 

20 % 140.00 грн. 

840,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 13.10.20 39 КИРИЛОВ 

КИРИЛО 

ВОЛОДИМИРОВИ

Ч 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

друкованi матерiали 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №11 вiд 

07.10.20 Без ПДВ. 

24350,40 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 13.10.20 41 ПРОКОПЧУК 

АНДРІЙ 

ПАВЛОВИЧ 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №2 вiд 

02.10.20 Без ПДВ. 

4710,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 13.10.20 40 ПАВЛЮК ІГОР 

ВАСИЛЬОВИЧ 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

друкованi матерiали 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №15 вiд 

12.10.20 Без ПДВ. 

6400,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

2.2. 06.10.20 12 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ «ВСЕ ДРУК» 

43438679 +;1140;Оплата за 

виготовлення 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №7 вiд 

06.10.20 Без ПДВ. 

2850,00 
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Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 08.10.20 25 ГОРБАТЮК ТАРАС 

ГРИГОРОВИЧ 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1150;Оплата за 

матерiали для 

виготовлення 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №10 вiд 

07.10.20 Без ПДВ. 

2375,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 15.10.20 42 ОПАНАСИК 

ВІТАЛІЙ 

ЛЕОНІДОВИЧ 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №200 вiд 

13.10.2020 У сумi 

504.17 грн., ПДВ - 

20 % 100.83 грн. 

605,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 15.10.20 45 ПРОКОПЧУК 

АНДРІЙ 

ПАВЛОВИЧ 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №2 вiд 

02.10.2020 Без ПДВ. 

2275,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 15.10.20 44 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ «ДРУК 

ВОЛИНІ» 

33723855 +;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №8 вiд 

06.10.2020 У сумi 

5833.33 грн., ПДВ - 

20 % 1166.67 грн. 

7000,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

2.2. 16.10.20 46 СОЗОНЮК 

БОГДАН 

МИКОЛАЙОВИЧ 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №17 вiд 

16.10.2020 Без ПДВ. 

3300,00 
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області 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 19.10.20 47 НЕСТЕРОВА 

ЛЮБОВ 

ОЛЕКСІЇВНА 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

друкованi матерiали 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №9 вiд 

06.10.2020 Без ПДВ. 

3170,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 20.10.20 49 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ«ДІМ» 

22605152 +;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №Д-58 

вiд 02.10.2020 У 

сумi 11166.75 грн., 

ПДВ - 20 % 2233.35 

грн. 

13400,10 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 20.10.20 50 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ «ДРУК 

ВОЛИНІ» 

33723855 +;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №8 вiд 

06.10.2020 У сумi 

5833.33 грн., ПДВ - 

20 % 1166.67 грн. 

7000,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 21.10.20 51 РИЧКОВСЬКА 

ОЛЕНА 

ВІТАЛІЇВНА 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №12 вiд 

07.10.2020 Без ПДВ. 

2000,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 21.10.20 53 ТКАЧУК 

СВІТЛАНА 

ВОЛОДИМИРІВНА 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №3 вiд 

02.10.2020 Без ПДВ. 

6292,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

2.2. 21.10.20 54 КИРИЛОВ 

КИРИЛО 

ВОЛОДИМИРОВИ

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

друкованi матерiали 

передвиборної 

5430,00 
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виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

Ч агiтацiї згiдно з 

договором №11 вiд 

07.10.2020 Без ПДВ. 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 21.10.20 55 КОЛОДЯЖНИЙ 

РОМАН 

МИКОЛАЙОВИЧ 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №16 вiд 

16.10.2020 Без ПДВ. 

3500,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 21.10.20 56 ГРУШЕВСЬКИЙ 

МИХАЙЛО 

МИХАЙЛОВИЧ 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №18 вiд 

16.10.2020 Без ПДВ. 

5112,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 23.10.20 60 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ«ДІМ» 

22605152 +;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №Д-58 

вiд 02.10.2020 У 

сумi 18000.00 грн., 

ПДВ - 20 % 3600.00 

грн. 

21600,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 23.10.20 66 КИРИЛОВ 

КИРИЛО 

ВОЛОДИМИРОВИ

Ч 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

друкованi матерiали 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №11 вiд 

07.10.2020 Без ПДВ. 

5800,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

2.2. 23.10.20 67 ТКАЧУК 

СВІТЛАНА 

ВОЛОДИМИРІВНА 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №3 вiд 

02.10.2020 Без ПДВ. 

1400,00 
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міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 23.10.20 68 ЮСКЕВИЧ 

РУСЛАНА 

ДМИТРІВНА 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №2/21 вiд 

02.10.2020 Без ПДВ. 

750,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.2. 23.10.20 70 ГРУШЕВСЬКИЙ 

МИХАЙЛО 

МИХАЙЛОВИЧ 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1110;Оплата за 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї згiдно з 

договором №18 вiд 

16.10.2020 Без ПДВ. 

787,56 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.3. 05.10.20 10 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМП

АНІЯ РИТМ» 

32451357 +;1211;Оплата 

ефiрного часу для 

передвиборчої 

агiтацiї згiдно 

договору №6 вiд 

05.10.20 Без ПДВ. 

10000,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.3. 22.10.20 58 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМП

АНІЯ РИТМ» 

32451357 +;1211;Оплата 

ефiрного часу для 

передвиборчої 

агiтацiї згiдно 

договору №6 вiд 

05.10.20 Без ПДВ. 

6500,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.4 07.10.20 19 ДЕНИСЕВИЧ ІГОР 

ПЕТРОВИЧ 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1400;За надання 

послуг з 

розповсюдження 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї зг договору 

№ 10 вiд 07.10.20 

Без ПДВ. 

5000,00 
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єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.4 23.10.20 69 КОЛЕСНИК 

ВІКТОР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1400;Оплата за 

послуги з 

розповсюдження 

матерiалiв 

передвиборної 

агiтацiї у мережi 

iнтернет зг дог № 19 

вiд 10.10.2020 Без 

ПДВ. 

30000,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.5. 13.10.20 35 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ – РЕКЛАМНЕ 

АГЕНСТВО 

«ФРЕЗІЯ» 

33001320 +;1350;Оплата за 

розмiщ матер 

передвиборної 

агiтацiї на носiях 

зовн рекл згiдно з 

догов №13 вiд 

07.10.20 У сумi 

11000.00 грн., ПДВ - 

20 % 2200.00 грн. 

13200,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.5. 23.10.20 65 ПП-ФІРМА 

«ПРОМІНСТРУМЕ

НТ» 

31430933 +;1350;Оплата за 

розмiщ матер 

передвиборної 

агiтацiї на носiях 

зовн рекл згiдно з 

догов №2/20 вiд 

02.10.2020 У сумi 

833.33 грн., ПДВ - 

20 % 166.67 грн. 

1000,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.5. 23.10.20 63 ПАВЛЮК ВАСИЛЬ 

ВОЛОДИМИРОВИ

Ч 

ХХХХХХХ

ХХХ 

+;1350;Оплата за 

розмiщ матер 

передвиборної 

агiтацiї на носiях 

зовн рекл згiдно з 

догов №ЄС-1 вiд 

02.10.2020 р. Без 

ПДВ 

18000,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.6. 07.10.20 14 РІВНЕНСЬКА 

ДИРЕКЦІЯ 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«УКРПОШТА» 

22565760 +;1400;Оплата за 

безадресну доставку 

друкованого 

видання зг рах № 

2326 вiд 07.10.20, у 

тому числi ПДВ 20% 

У сумi 3737.00 грн., 

ПДВ - 20 % 747.40 

грн. 

4484,40 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

2.6. 07.10.20 17 РІВНЕНСЬКА 

ДИРЕКЦІЯ 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«УКРПОШТА» 

22565760 +;1400;Оплата за 

безадресну доставку 

друкованого 

видання зг рах № 

2325 вiд 07.10.20, у 

38316,60 
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виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

тому числi ПДВ 20% 

У сумi 31930.50 грн., 

ПДВ - 20 % 6386.10 

грн. 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.6. 07.10.20 30 РІВНЕНСЬКА 

ДИРЕКЦІЯ 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«УКРПОШТА» 

22565760 +;1400;Оплата за 

безадресну доставку 

друкованого 

видання зг рах № 

2408 вiд 09.10.20, у 

тому числi ПДВ 20% 

У сумi 1500.00 грн., 

ПДВ - 20 % 300.00 

грн. 

1800,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.6. 12.10.20 29 РІВНЕНСЬКА 

ДИРЕКЦІЯ 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«УКРПОШТА» 

22565760 +;1400;Оплата за 

безадресну доставку 

друкованого 

видання зг рах № 

2354 вiд 08.10.20, у 

тому числi ПДВ 20% 

У сумi 4279.50 грн., 

ПДВ - 20 % 855.90 

грн. 

5135,40 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.6. 12.10.20 31 РІВНЕНСЬКА 

ДИРЕКЦІЯ 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«УКРПОШТА» 

22565760 +;1400;Оплата за 

безадресну доставку 

друкованого 

видання зг рах № 

2409 вiд 09.10.20, у 

тому числi ПДВ 20% 

У сумi 2250.00 грн., 

ПДВ - 20 % 450.00 

грн. 

2700,00 

єдиний 

багатомандат

ний 

виборчий 

округ з 

виборів 

депутатів 

Рівненської 

міської ради 

Рівненського 

району 

Рівненської 

області 

2.6. 12.10.20 36 РІВНЕНСЬКА 

ДИРЕКЦІЯ 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«УКРПОШТА» 

22565760 +;1400;Оплата за 

безадресну доставку 

друкованого 

видання зг рах № 

2427 вiд 13.10.20, у 

тому числi ПДВ 20% 

У сумi 3737.00 грн., 

ПДВ - 20 % 747.40 

грн. 

4484,40 

Усього 352020,56 
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5. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.7) 
 

Дата  

оплати послуг 

Номер розрахункового 

документа 
Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

- - - - 0,00 
- - - - 0,00 
- - - - 0,00 

Усього 0,00   0,00 

 

6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 3) 
 

Дата повернення 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) фізичної 

особи (фізичної особи – підприємця) 

Код особи  

(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 

підприємця) 

Сума (грн) 

- - - - 0,00 
- - - - 0,00 
- - - - 0,00 

Усього 0,00 

 
7. Відомості про повернення на поточні рахунки виборчого фонду коштів, 

перерахованих виконавцям 
 

Номер 

територіального 

виборчого 

округу 

(в порядку 

зростання) 

Дата 

повер-

нення 

коштів 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Виконавець 

(повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я,  

по батькові 

фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити 

договору 

(дата 

укладання, 

номер та 

предмет 

договору) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

- - - - - - - 0,00 
- - - - - - - 0,00 
- - - - - - - 0,00 

Усього 0,00 

 
8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду  

на накопичувальний рахунок 
 

Номер 

територіального 

виборчого округу 

(в порядку зростання) 

Дата перерахування 
Номер розрахункового 

документа 
Сума (грн) 

- - - 0,00 
- - - 0,00 
- - - 0,00 

Усього 0,00 

 

9. Відомості про перерахування залишків коштів з поточних рахунків  

на накопичувальний рахунок виборчого фонду 
 

Номер 

територіального 

виборчого округу  

(в порядку зростання) 

Дата перерахування 
Номер розрахункового 

документа 
Сума (грн) 

- - - 0,00 
- - - 0,00 
- - - 0,00 

Усього 0,00 
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