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Додаток7 
Ію nocmJ111011u Централоноі 11и6орчоІ "омісіі

11ід 14 чер11ня 2019 poky№ 1010 

форма№4 

� {O{rq 

v
ffJj

/ 

(&/11 
про надходження та вмкорнстанн11 кошті11. виборчого фонду

ЗВІТ

каuдндата в народнідеnутатu Укра1ни 
в одномандатному виборчому окрузі .�tl84 

іlР()МіЖІШН 
(a,u,�c r,рош;,скнА. остnс,sкніІ) 

за період з "J!i...." до "_12_" лнпНJІ 2019 року

Rасипет:о ('иіт.,ана Мккопзїика 
(прпв1uце, iw. • 11. по бlnicoe:i IWlдJUn"I. в .з.спуrатtt) 

___ ХерсонськнІ\ філіал Новока.�овське відділенн. АТ КБ «Прнваrоанх»
(КІ.1N ТІ JCQJ; баНХ)'. • •.:о�• еі..uркто 11ОТОЧюdt рахунок. № ра.·<уюс)') 

Код 
статті 

2
3
10 

І/ 

4 
10 

/1 

9

№_ 26438052200133 МФО 352479 

Н•ймеtІ)'Ва.ІtШіІІ статті 

І. Надходженнй о.оштів 11а nоточ11ий р&Х)'ІІОК виборчого фонду
Власнj кошти кан

ли;,.ат
а 

внесk-и ос,6, визиачєта у частин, третій статті 50 Зако11у 
Украіі111 "Про в116ор1111арод11и.r депутатів Украіни", я,.:і не .\Іають 
поава здійснювати вtдпов1дн1 виески 

о 

о

rшeCk"U, роз.,,�р ню,т перев,ацу,.· роз..,ір, вІІЗ11ачє11,лї частw,ою другою О
rмowim1 '0 Зт-.·1т,· \',-:мііт "Прt1 (!t/'vJpl' 1юг(И 1чх дrпутаті� 
Укrюrни" 
добDОвільні внески d,ізичних осіб у томv числі О
виеСk"U ос,6. визначе11их у частш,і третій статті 50 Закоиу О 
У1<роі11и "Про ои6ори 11арод111,х депутат1в У1'раїнu", які не .мають 
права 1дійсч�пти в1дnО'JЮні внески 
внески, роз.щр яюа перевищує ро1нір, виз11аче11иіІ чистwюю другою О 
статті 50 Закоиу Украіни "Про вибори 11арод11их депутатів
УкrюТни', 
Перерахування штрафних саюсuііІ внконавWІМІІ за укладеними
/І(\Г('А()J'3МИ 

12 Поми.1кові надходження коштів 
Усього надійwло коштів иа поточнніІ рахуво1< виборчого фонду 
(2 +З+ 4 + 9+ 12) 

2000

2100

2. Перерахування коштів з поточного раs:унку виборчого фонду
Повернwн11 добровІЛьннх внеаdв особам �liOO.,. L300J: 
ПоверненНJІ особам внесків, •ід яких відмов1свся розпорuник
поточного рахунку 

Сума 
r " 

4020

о 

о 

4020 

о 

о 

Код 
статrі 

2300 

3000 

Ji ІіІ 

3120 

3210

3230

-41111(\ 

5000 

6000 

KaltмtRyМRIUI tтатrі 

ПоверненНJІ особам внесків, що надіншли до виборчого фонду 
пісм дна голосуваюu� (у разі вхmочення кандидата в депутати до 
виборчого бюлетсНJІ дru1 повторного голосvвання - пісм дНJІ 
повторного rолосуванш1) 
Перерахування 1<оштів до Дер,uвного бюдже-ту Україин
(3110+3120+3210+3230) 
Перераху&а.111,- до Дс:р-,кав>1оrо бюдже-ту України внесків осіб, які
в1,1,-.('еі.1Р.о =.◊ •1::,т·н•m ""�"1.-С� ст:: ... r: �і) 3���с-н: Ук;,:�їн1� "Тlрс 
виборн народних депутаті в України" не маюn, права здійснювати 
відповідні внески 
Перерахуаання до Державного бюджету України внесків, розмір
а.ких 11еревищус розмір, визначений частиною другою етапі 50 
l:lксн) Yt:�Im: "'Про r...ибсри п.:рс,1;шх деr=) тат:а Уї.:рзіни-
Перерахування до Державного бюдже-ту України внесків осіб, від 
яких від мовився розпорядник ПОТО'ІНОГО рахунку, в разі 
неиожл.ивості Іх повернеЮUІ відповідним особам 
Перерахування до Державного бюджС'Т)' України внесків, що 
над1іішл11 ДО виоорчогu qюнду nоел• дн• голосування LY раз, 
включенНJІ кан;111дата в депутати до виборчого бюлетеИJІ дru1 

повторного голосування - після ДНJІ повторного ronocy88IOUI), у 
разі неможливості їх повернеИНJІ банком відповідним особам 

1 Банківські nос..1уги, не пов'язані з від�рмпям і закриТУ1Ім
І рахунку та ного q�ункціонуваннйм 

Повернення поми.д.�ових надходжень коштів 
Оnуб.1і"-ув1нни реквізитів поточноrо рахун..у в Ару кованих 
засобах масової ін"""nма11іі 

} �ьоrо nсрсµ�,;сD,нш �оштш J пvточноrс уах:1.rп.:у uпООµчоr� фоп,.1.;.· 
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 
ЗагальнніІ розмір виборчого фонду 
(2.,. З+ 4+ 12)- (2000 - 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

1000 

111)()

1110 

1120
1130
1140 

1160
1200 
1210 

З. Вио.орнстанн111<оштів виборчого фоІUІу 
Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400)
Внrотов.1еинк матеріа.1ів переденборноі аrітаціі 
(1110+ 1120+ 1130+ 1140+ 1150+1160): 
виготовлення друкованих матеріа.1ів передвиборної агітації 
tn.--:щ.::1'!-:D .1.1�c:isu;:, Gyv_-:::-:-in т-� інш::1.·.: :.i.ri7".u.:.ii"ui�1).. :.1::та::і:.:..1.:D) 
виrотоапеННJІ відеозаписів 
виготовлення аvдіозаписів 
виготовлення предметів, матеріалов (сувенірів, канІПОварів тощо) з 
nихорщ:т:uшям прізвшц 'ІІІ зобоажень (поD'І1)е'Тіn) ка�ш��датів 
nta..::.6:uш-.• �щrо�:1р1с, rnt.'1t;:';, :�"t t1r,�x..ti:rш 1 шт�рw..ш ,:.'ln 
виrотовленнJІ матеріалів пеnеnвибооної агітації 
внготомеНШІ та вста.ноаленнs аrіта.ційних наметів 
Викорнстанна засобів масовоїінформаціТ(1210 + 1220):
011даТ11 ефірного часу (1211 + 1212): 

І І 2 І І І oruшna еtр1рнощ час.у на телебt,чеин1
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4020 

4000 
4000 

4000 
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Код 

п-атrі 
1212 

1220 

1300 

1310 

1320 

1340 

1350 

1360 
136/ 

/362 
1400 

НаймtН)'"88ИИіІ статrі 
омат11 ефіриого �осу но радіо 
публікування аrітаuійннх матеріалів у друкованих засобах масової 
1н{N)р�а,,іі 
Інші послуги. пов'язані з nровеценнам передвибор11ої агітаuії 
(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 
транспортні послуги для реалізаuі! заходів передв11бор!:fQЇ агітації 
(nеревезенwr виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 
ut=,-;::L'-i"Ч!'" -,-.,, r ·- ·:-111,.. :1 ·;; •-.,,,·••'°;11;:;лоЇ __ _;_,,,.:і. - т:.;,;,;у·- : ........ . 

п дІ'<етів і мате іапів, пов'язаннх із п двибо 11оюагітацією 
оренда будин�;в і пр11мішень для проведеНШІ пу6,1ічн11х дебатів, 
дис�-усій, "круглих столів". пресконференцій, а також .1111• 
в11готовлеННJІ ,-�ате іалів пе дв11бо 11ої агітації 

о 

о

<':�н.:хз oб.,�.l!-!�Hf-f'il � тt>xцir.µ1r,; 1 ... r�ir. ��я Вf..:�им.� п��;zрнборноІ l\ 
агітації 
орен.з.а приміщень усіх форм власності дrut проведення зборів О 

:ч3д,1н інших п .,ічних захоців ne двнбо ої агітаuіі 
розм1щення црукованих агітаційних матеріалів ЧJІ політичної О 
n.-)("n�1\.щ 11:1 11N"i11 ')()D'1iuu11.oї rек..,:.•ш (f1inбnn:ia� NWЇC't-..-:'\X. - -- ... . , ., 

�ітілаІ!тах тощо\ 
Пос.,vги зв'язкv ( І 361 т 1362): 
пас,�и е,1еюприч110<."О зв 'JІJку (те.,ефоиного, те.,еграфнО?Q. 

І фототе.,еzрафиого, фа,:си..,иьиого, до1-у.чентшьного зв 'язку, 
.нrDІ?ж та ",.-О!ІО.'fІ(J передават,я r\omtr пющо) 
noc1vzu nDШЛl06020 ЗlJ 7ЯЗk'У --
Lнші в11трат,1 на передвиборну аrіта11ію (розповсюдження 
виборчих листівок, плакатів та інш11х друкованих агітаuійних 
матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали 
передвиборної аrітаuії: П!'()вепенн• мітингів. noxoniв. 
демонстрацій, пікетів, конuертів. вистав, спорnrвних змагань, 
демонстраuії фільмів та телепередач чи іНІШtХ публічних заходів за 
підтримки кандидата в депутати, а т:�кож оприruоцненн• і11формації 
п так під м тощо 

о 

о 

о 

о 

1а,1ншок коштів на поточнnчу 11а11унку виборчого фон1у 
(2 + З + 4 + 9 + 12 - 2000 - 3000 - 4000- 5000- 6000 - 1000) 

9 у тоиу ч11слі: перерахування штрафних санкuііі виконавWІми за 
кладеними доrово ми 

РозпорІUІю1к коштів 
ПОТОЧНОГО рахунку 
виборчого фонду 

о 

С>"'• 

(грн) 
о 

о 

о 

20 

Секретар 
Цеитральноf 1иборчоf комісіІ Н. БЕРНАЦЬКА 

з 

Додаток В 
до постано,и Ценmрал•ноr su6opчof коміс/І 

sід /4 ЧІ!fНЮІ 2019 ро1,.у.№ 1010 

РОЗШИФРОВКА 
JIO Звіту про надходжен11я та використання коштів вибор•юrо фонду 

кандидата в народні дtnутатн УJ.:раіни 
в одномандап,ому виборчому окрузі № _'(форми�"! 4) 

прu)і..Ї.ж.111:U 
(ІИд]ІЇt)'" npow:i»tкй,� 

за період з •09• до "12 "липня 2019 року 

Василенко Світлана Миколаївна 
�.r.... , ... ·a.r..,Wт.- м�Т• ед ... щ-т�r"1-

___ ХерсонськнІ\ фіпіал Новокаховське відділеНЮІ АТ КБ •Прива"!банк» 
(НІ3� та �ол бан"), І Іtо:ОЧ)· Іі.u:рито оотОСІикА ра.� Ntpuyюy) 

Yc1toro 

№_26438052200133 МФО 352479 

1. Відомості про над1о;vсе11н>1 на поточний ра"унок мас,інх коштів 
кандидата в народнідtпутатн України 

(код статті 2) 

09ю07.2019 о.о. І 402955035.1 
(уа, 

4020 

1. Відомості про надходженн>1 на поточний рахунок 
добровільних внесків юридичних осіб 

д..,,.. • ...,_... 

-

( І<Од статті 3) 

2. Відомості про над"одженн>1 на поточний рахунок
"nІjрnні.,ьни� RHCC't;ЇR фі1нчнп� ncifi 

(код НадХоджеННJІ коштів 4) 

4 

4020 

С,•• 1 .... 1 



9 

9 

9 

12 
12 
12 

Усьоrо 

к�ст.--rтt 

12 
12 
12 

Ус.ього 

8. Відомості Dpo nерерахува11ш1 штрафннх санкцій внконавUІІ•ш 
за уJС:Ладеними доrоворамн 

...... ,. 
�"'·--·

•ТР-'♦--' 
Q-

(код статті 9) 

і •�-:.'='•· І __ 
..-О._., .• r і-•--, ..... , .. -......

(t.,U"IІU>1 _, ... 
-�-

9. Відо�tості про помилкові надходженн11 коштів ка поточнніі раху1101. 
від ЮрК!ІНЧННХ осіб 

(код статті 12) 

Іt..,.,,� ; ..... __, ___ 
(СДРІІО\.) 

10. Відомості про nо,1н.nкові надходження коштів на nоточі1нй ра1у1tок 
від фізичних осіб 

(код статті 12)
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,�, 

ltnк, 
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11. Відомості про повернення добровіль11111 внесків юрк;1нчннм особам 
(ь-од статrі 2100, 2300) 

v,..,..._J_ .. 
<-•---1 

...... ......... ,-.... (CJPIIO)J 

12. Відомосn про поверненн11 добровільннх внесків фізичним особам 
(код статті 2100, 2300) 

·-

І '-1•• 1 [1 
.... (tlnf І J1,n 

_,..... 

І І 
6 

4. Відо"ості про надходження на nоточниn рахуно�. внес�.ів
юрнднч11нх осіб, визначених у частнні третііі статті 50 Закону України "Про внборн 

11арод11нх деnуrатіа Украі11н", 11кі не мають права здійснювапt відповідні внески 
(код статті 10) 

.:., .. пr.•ww 

\t..,tr-1ivio1 

5. Відомості про надхоренн11 на поточний рахунок внес:ків 
фізичних осіб, внз11ачених у частині третій статті 50 Закону Україин "Про вибори 
народних де11уrатІв Украіни", 111.і не мають 11рава з11.ійснюВ&Т1t відповідні внесю, 

(код cnтri І О) 
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"-W"8JUai A.Q,ea�,.u 
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-- (оІ,;_.�,..,___ -.vт,о-

.-..:,-........ .. .. Т118СІо 
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...,,.,...""81 

-.., "'ІІМ1І&ІІ:80fІ' .. 
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,n 

6. Ві.!Jомості про надхо11.Жен1111 вн«ь;в юрнднч11н1 осіб, розмір 11кнх перевищує 
розмір, вюначс11нІІ частиною др)ГОЮ статті 50 Закону Україн 1, "Про в11бори 

нзрод.ша: :ien3'Тnтio У1�µаівн"' 

11 

''--, ....... ,,..... 
--·�'"· 

(код статті 11) 

п.,-.�,...■•• 

еу.,. 
,�, 

1: 
11 
11 

Yu.oro І І 
7. �i.'\O'-tl)�i nгn JН\.,�о.,�С..,"Я "ж�с�➔n фі11'''""" f)Сіб. ро1,1ір <1КJІ"{ П('J)CBJttll�'(" гоз,,ір, 

визначениІІ •1аепtною другою cnni 50 Закону Украіни "Про вибори народних 
депутатів }'країttн" 

11 

11 
11 

І Yc"°ro І 

(код статті 11) 

HAUt"!' TT;.l"'-=•=-•,N'a. 
JІМ,._.)___,... ... , ..... 

;JOIQ� .. .., .... 
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lri'•.1n1rтf 

І Уєьоrо І 

ІЗ. Відомості про перерахуванна коштів юрндкчннх осіб 
до ДеJ)"'авноrо бюІVІ<сту Україин 

Д.11 М'рІІ'Р''-)· 

-··•-.,-

(код статті 31 ІО. 3120, 3210, 3230)

, .... , 
,....,..,. __ 
---� 

.І 
14. Відо�ІОсті про перерахування коштів фізичних осіб 

JІО Державного бюджету України 
(код cтarri 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

,1'\Іта•,-.,•-1;·-

fІt«"qІІІІІМ••• _, ... -1 
1':І� {,)-..І{fl"II 

І�І І 
-··--· 

15. Відомості про оп.,ату банківських послуг, не поа'азаннх з віJІкр�ТГАм і закриттям 
рахунку та iioro функціонуванням 

4000 

4000 

Ус,ьоrо 

)\)\)() 

5000 

5000 

Ус..ого 

""""' 

КОД етапі 4000 
·--·

.. ...., 

]/;. �i]n,1orтi лро IIOt!rpUt'IIUЯ !ОрІІllІІ'ШІІ'І OrOO�'I 
помн.rtковнх надходжень 11.,.-оwтів 

(коn етапі 5000)

--· 

<-----> 

u.te,..-w,•••• 
(Є.1,П())) 

()ма(r.-,) 

1 і. Відu,\1U\..--П прu nu6ер1-tеннм фіJнчннм ІJСuUмм nомнлкс,енх нuхоАЖ't!іь кuшт1u 
( код c-raтri 5000) 
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18. Відомосrі про опублікування реквізитів поточного рахунку 
в JІрукованю засобах масової інформаціі 

(код cтarri 6000) 
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І 9. В ідомОС'rі про ви1<ористанн11 1<оштів поточного paxym,-y 
виборчого фонду каНJІндата в народні деnугатн Україи11 

(код етапі 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 
1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 
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ФОП 

Пи.,11п� 
Полігра 

10.07. 
811(0 M.Hou 

 ♦полі 
184 1110 1 J\JU1J\ilJ1 Каsовк 4000 

2019  npoцy"-ui 
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Усьоrо 

20. Бідtн,нкі і вуv 11v�µн.:нnw н« ІiUІtNnnй p•).)HUi.: иnOOpчui-u фu;щ; і.:vШі іо, 
nepepaJtoвat1н1 вико11авцаи 

- --�
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8 
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Розпор-.дник коштів 
лоrочноrо рахунку 
011боrчоrо фон 1у 

Секретар 

(код cтarri 8)

(ni;mиc) 

Центральноr 6иборчоr коміс11· 
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Км 
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(nрізвмще та ініціали) 

Н. БЕРНАЦЬКА 


