
� ДOд(lnlOK 7 
r)o 11ост111м"'в11 Цеитр1,ль11ої виборчої ко.місії

від 14 червш, 2019 року № 1010 

форма№4 
ЗВІТ 

ПJ)О ШЩХОДЖСІJШІ та ВІІКОJШСТЗІІІШ коштів виборчого фонду 
капдид�п.1 в iHtpoдt-tJ деnу1'а·п, Укr}иїїш 

в одномандатному виборчому окру:Jі №118 

Проміж1111й 

за період :і "04" •repisня до "12" ;ЩЛІІЯ 2019 року 

l\1сльничука Любомира Анатолійовича
(J1pi:$..t:Іt1щc1 jм:'JJ. оо ба·rЬАові к..'1ндимт� n ДСІ1)'Т:1ТТt) 

Філія «Льніnськс обласне управління АТ «ОІ.ЦЛДБАНК>>, МФО 325796, поточний 
рахунок No 2643 J 500738827 
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(на1ва 1а код банку, в яко,1у nідкр1rто поточний р:Jхупо�. N, рах� fІ.ку) 

--·-·• -·-· 

Н11ймен)'І3:ІННЯ ст:1тrі 
- . - І 

І. Надходженни кuштів на nото•ншй J)ахунок uиборчо1·u фuнду 
Власні кошти к�нщищп-а 

- ·-

,Цоброnілr,нf nнески юридІfЧних осіб, у тому чЙсJ!_і__, 
т1ес1,:11 осі6, в11з,rа,1ених у часпп111і третій статті 50 JaкoNy 
У1,раї1111 "Про m1oop11 11аро111щх- депутатю Украііm", ЯІ,і 11е .мают�, 
права зді1іс111оватu відповідні внес1,.·u 
т1еск11. роз.�1ір т.:их перевшцуг роз.нір. н11з1юче11111і частштю дру,·ою 
статті 50 3а,,пну Ущюї,111 "Прп в11(юр1111арос)1шх оепутшпів 
У1,:раїп11" 
Доброnіль1lі внески -фізичних осіб, у тому числі 
в11есл:и осіб, виз1шче1111х. у част11111 третіі1 статті 50 3ако11у 
Y1<"paiim "Про виио:ш народтсс депупштіе �f,'<paii!U", яю 11е .1t0ють 
прщю здііісщовати підповід11і внески 
ЮІЄСІ<"1І, ро1мір ЛІ(U.'С І1Є/Jев11щує роз.мір, (JUЗІІОЧСІІІlіІ 'IQCJnU//0/() другою 
статті 50 Закопу .V1-:раїни "Про <mйор1111арод1111х дenymamiR 

УІ<[!ОЇ//1.1" 
П<.:рсрах:уваrнt; штраф11их <.:іІ��Юtіі{�иконавцнми за укладеІІНМJІ 

І лоrоворамн 
Lrї-��иmюni п�;<�юксння к�-;;�-
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Усього надійшло коштів на поточннй рахунок виборчого фuнду 
1495 

(2 + 3 + 4 + 9+ 12} 
2. Перерахування а-ошті�17;0•1'очного рахун1rу вибор'ІОГО фонду

-----

І Іlоuер11сн,н1 добровіль1111х в�Їес�-ів особ�1м (210() + 2300): 2(І00 -

Поиернсння особам urіесків, від яких від�1013И8С>! рознорядник 
..... .-

2100 
І -
І поточного рахунку 

-

Звіт Мс:1ь11нчук 

Національне агентство з питань запобігання корупці! 

09/61616/19 від 16.07.2019
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Код 
стлтті Наймс11уnа1111я ст11r1·і 

с�- 1
(1� І Поосрненн;·l;ёобам в11ссків,-що ІІ<tдій�-лі1"до вибОJ)ЧОГО фонд;---+---�

2300 після дня 1·0Jюсувшшл (у разі вклю•:�ення кандидата в_де11уrати до 
снборчого б10;1етеня для повторного голосування - mсля дня 
повторного го;юсуоан11я) -------------------.J.----·--- .l

3000 Іlерсрахушншs1 кошl'ів до Держащюго бюджету України - 1
(Зlі0+3120+32І0+3230) і 

3110 

3120 

32]0

3230 

1 Іерераху 13а1 ш; д� Д�р·-ж---ав_н_о_1_"0_0_� ю-д-ж--с-1-уу-,·к--ра-· і_.п_и_в_1_Lс-с-·к_і_в_о_с_іб ___ я_к_і_-+-
--

-_
--

---;
І nідnовід1ю до частини 11х:тьої етапі 50 Jакону України "Про І 

вибори народних де11утаті" України" �,с мають нрав�t здійснювати І 
ІІідноuідні ш !ССКИ і 
l Іерерахуван��--д-о_Д_е_р_ж_а_в_1 ю�-6-,(;;;;еrу У-к--р-а_ї_н_и_ в_r_те_с_к_і_в_, _р_о_з_м-jр

--
4--

--
-_
------;lінких 11ерсвищує розмір, вюна•1ений. ч.:tстшюю друrою craтri 50 

Закону України "Про вибори народних депутатів України" 
Перерахування до Державно,о бюдже1у України внсскіn осіб, від 
яких відмовився розпорядник потоqного рахунку, в рюі 
НсМОЖJТиВО\.,-Гі їх rюьерненІ-tя від1юnі)щ11м особам 

І Іерерахування до Держашіого бюд»<��У Ук._р_а_ї_н_и_в_н_е_с-·к-і в-,-щ-
0
----+----_----1

на.п.ій111л1-і до 11иборчого фо1щу пі.еля дня голосування (у разі 
включення кшщидата в депутати ;ю вибор•юго бюлетеня для 
нонторнот голосування -· г�ісля дня повторного голосування), у 

1 разі неможливості їх поnсрнсш�я банком відпонідннм особа.м. 
----•·-· -

4000 
І:.ашсівські rюc.11yr11, не пов'язані 'J 1�ідкриn·ям і з:щр111·rям 
рахушrу та його фушщjонуваию1!\1 

f---+--...::,_--' 

5000 

6000 

ІlовсрІ·)СНІІЯ ПОМ\1.rt.КОВИХ ШЩХОДЖСІІЬ к:оштін І Опуолі1,увмн;-�- !)(��віз1-гrі�--ПОТО'ІНОІ:-О раху1���/в друкош11111х
і Jll\:IІШH. �Ш�UИUІ ІІІЦJ-.:..:.:·Щ.с.:..:)М.:.:'.:.:Н::с••:.:.І _________________ +--------,

Ус�.ого перераховано кош1 ів :i поточного рахунк-у 13ибор•1оr·о фон[()' 
(2000 + 3000 -І 4000 + 5000 + 6000) --- -----------------------+---,-,----, 
Зіtгалмшй розмір виборчого фо11ду 1495 
(2 +З+ 4+ 12)- (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

І-·1000 

1100 

. ·-•· - ---.. �---�-_;.. _____ _
3. Внкор11с1·ан.н.я коштів виборчого фонду 

Сума-ви_т_р_а_т_n_и_б_О_JJ_•1оr·о фонду (І 100 І 1200 + 1300 + 1400)
. 

1495 Виготош1сннs1 матеріалів 11ереJ(Ішбор1юї агітації 
( І І І О І· І l 20 + l] 30 + 1 140 + ].І 50 + 1 t 60): 

1-----+ ----------------+----, __ .. ___ _ 
ниrотовленн1't 11ру1юван11х матеріаJ1ів 11ere11.l'иfiop11f1ї а�·ітш1ії 1110 1495 

1-----+-'-(П_,!!_О:�атіn, листівок, бvкле1'і11 та інших агі1 аційних м<1тері11лі1�) 
1120 
1130 
1140 

1sиruтовле111r�_ відео_:...:щ_1-
_
1••...:•с'-·і-'-в------------------+---

-
-----і

.. виготоолсння .!.ІУдіозаJJисіn _ _ __ _ 
виrотовJІення 11рслмстіu, матеріаліu (сувеніріu, канцтоварів тощо) з 

,__ __ _,_.::.о:..:.и:..:.к:..:.оLр·...:11-=-ста н ням прізвищ чи зображень (пор·:.r,рс..е::ст:..:·.::.п )L.:.:кс:.:а...:11=д:с.:и=д�а'-т-"'іrs'----і----------;
при116а�шя канu.товарі.в, паперу. інших предметш I матер1ал1в для 1150 

1160 
1200 

оигоrовлення матеріалів передвиборt1ої а�іта:.::ц:=іі:...· ---------!-------,
f.ІНГОТОВЛеННЯ Та В(.'ТіJІЮІ.ІJІЄННЯ ЗГЇтацЇЙІГИХ наметів 
Внкорнсташш засобів м.асової інформації (l2ЇЇ)+J220): 

1210- ОПд�-�=-а СфірНОІ'О ctacy· (Ї2J J +] 212): ·----------------------------
L:.:��- І отата ефір1ю,'��1й<:у �ш те.:1еf'ючет1і 

Jвj І Merrt,lТJNYl( 2 

______ ,.,.,, -- -------' 

Національне агентство з питань запобігання корупції 

09/61616/19 від 16.07.2019 
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Кuд 

етапі 

1212 

1220 

1300 

1310 

1320 

1330 

·-- -- - - -------· 
Н1tііменув:н1ня стя·гrі 

оп юта сфір110?0 часу 11а ра<)іо 
-

rrубJІіку.вання ,н·ітацій.них матсріаліn у дJ)УJ<(')Мнпх 1асобах масової 
ітfюр1,ш11ії 

- . 

Jпші noCJ1yпf, r1ou 'язані з проведенним перещщборної аr-ітації 
(1310+ 1320+ 1330·+ 1340+ 1350+ 13(,0): 
ч>анс1ю1нні 11ослуп1 ДJІЯ реалізrіції заходів передвиборної агітації 
(перевезення виборчих листівок, ттлакатіn, технj•щих засобів та 
обладнання дш1 ведення передвиборної агітації, а також і.нших 
лпедме,іn і матеріалін, пов'язаних �з персдnиборною агітацією) 
орен;щ бу;�инків і приміщень для проведення публі•пшх дебатів, 
/1.искусій, "круглих столів'', nресконференuій, а тш<ождля 
1ш1'отощ1ею-�я м�tгері11J1ін нере;щиборної агіт�ш.й 
оренда обладнання та технічних ·3асобі.в для ведеюш передви°ё'іор11ої 

---c...ad!i1цij'
оренда приміtцё,-.,,-усІх (�орм нласності для nровсдС/-ІІіЯ зборі!} t340 

---·--
1350 

1360 
136/ 

/J62 
1400 

громалн11, uшшх Пібліч.1шх заходів п��д�ибо12ної аrіт,щії 
rю·1міщення друкованих аrіт11цій.ш1х матсріаmв ч.11 rю;1ітичної 
рекJ�ами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 
сіті;�а/,ітах тощо) 

_ І Іослуг�-��--��)' (136 J ➔- 136�).: 
1/0CЛ)IZU С.'/СКІІІJ)ІІ'ІІЮ,�О ЗfІ 'язку (m!!.1ефш111О,'О, ІtІІ:'✓1ес'раф11О?О. 
фотоmе.'lе,?рафио,о, фш.-с1L11іль11ого, доку.',,ІеfІmа·1ь1ю,?о :зи 'яжу, 

��1еее;;ж• П/0 1(0}/(/Лі(І nер:д_GІІfШІ/ІЯ r}ОІІU.Х n?ОІІJО) - -
ІЮС'!Уі:11 tlOU}_ПIOGO,ryO зв ·яз,,у 

. _ --·-·- --··-
Інші витрат11 на nсредв1tбор1-1у :¼rітан.ію (1хнrювt:юджен-ня 
виборчих листівок, плакатів тн інших друковіі.Ню, щітацій11их 
:матеріалів •ш дру1<0ва11их 011да11ь. R яких ро:1мі1.це1ю мnтер.і::ши 
передвиборної nr·ітації; щ.юведеrmя мітипrіn, nохо,п_ів, 
дсмо11t-їр,щій. пікетів, копuсртів, ннстав, спорпmних змагань, 
демонстр,щії філ.ьміn та телепередач чи інших публі•шнх заходів за 
піfІ.тримки кандидата н депутати, а також оприлюднення інформаt1ії 
ПDО таку_ІІ�)JТJ?ИМКУ тощо) 

Залишок 1,011пів ва пото•нюму рахунку виборчого фонду 
(2 + 3 + 4 + 9 + І 2 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 1 ООО) 

--
у тому числі: перерахування штраф�шх са1-1кній викона1щям.и :1а 
ую1аденим11 досоворами 

---
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2017 року 
Роз1юрядник кош I і11 

ІЮ1'С)'І�ЮJ'О раху1щу 
виборчого фонду �д:?

' 
Мельничук Л.А. 

Секретар 
Цеитральної виборчої І(ОА1ісії 

(підnис) 

з 

Н. БЕРНАЦЬКА 

Національне агентство з питань запобігання корупції 
09/61616/19 від 16.07.2019
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, Додато�. 8 

до 110ста11ови Цешщюл1,11ої виборчо! хtм1ісії 
від 14 червпл 20/9 року № 1010 

РО'ИПИФРОВКЛ 
до Зnіту npo шщходженш1 та використання 1соштів виборчого фонду 

юшющата в наронні депутати України 
в одномандат11ому оибор•юму окрузі № 118 (форми № 4) 

П рОМЇ,і\"НИЙ 

за nеріодз "04" до "12" липня 2019 року 

Мсл1>ни•1ука Любомира Анатолійови•�а 
(прі3R11щс, і"•я. no 6нтьхові ю-.tндидu1-u n деnу1·а•,1-1) 

Філія «Львівськt: облt.1t:не у11раRmнш1 АТ <<01 І\ЛДБАНК», МФО 325796 ттоточн:ий ра."<унок 
No 2643 1500731:1827 

(н:нва r:i код банку. � яко"} ні,JJфІІТО nоточн11іі р:1х:, нок, № ра�увку) 

1. Оідомості 11ро надходже1mя ю1 поточний рахунок власних коштів
ю1нд1ща I а u народні депутат,� України 

(код статті 2) 

!!1-на:р l'i!Ч��Z.'.!�rDot"O З'Jr�,•Nt1� 

2 

Усього 

09.06.2019 І 
------+-----------

1. Відомості 11ро надходжс1ш.я на пото•11шй рахунок
доброоільних внескjв юр1щиqни:х осіб 

'(код 1.,·тат11 3) 

----------...,..-----. ff щ.t�'P 

3 

з 

)\м I а на..1.с�, r,..�,н,м 
І)Н'('\"'І(:)' 

І J)H.IIJ.:tt'") 1DФІНІІ (І 

te►t( .•k·ннt 

f11'ЙЧ€"14)•81':И'ІїМ 
HJ'littll)o..':ІI 

,11,,,.,.,1,.1i1:r.o,1.
жt1m" fL'1t1 rm� .. .1 

J{(ІД ІL'fІtПІІІК8. 
(f:J{PЩ)Y) 

�---
і 

1495 

1495 

�·� 
(rрн) 

3 

Усього І�----+-----
__ _;__ ______ _,_ _______ __,_ _______ _

4 

4 

4 

4 

Усього 

Зш1 М1.·.1м1и•1,к 

t)Jlt'('t<) 

2. Відомості про надходженt�n 1-ш поточний рахуно1.::
доброоі.пь1шх щ-�есків фі11-1•11�их осіб 

tfo�1• 

k.'UHQJV 

(КОД ШЩХОД)! ення f<ОШ t it.1 4) 

Hp,1,11tщt-,. l\t't1. 

nvr.a, .... �n! 
1w-.�т•о._.., 

4 

.\I,ic1t1.• 
1,1ю»o,u-111tttJІ 

IUtw.lHH,._� 
(�(�tl'IC'lJ,, 

р-аЙОtІ, 
Н�(:�.1J4'1ПІ-fі 

11."lt.h.1) 

Vн-�трщ.dІ\'.ннй 
1fQ,ttpOO.Jli�Mflil 

А,1,_})К:t �1tтmІ ІQ"ІJНІ.:Н 
11.fJJtTІHtкa ILUtl-lШ.h..i,І 

но.:1:11т1dru'\·е11Ія І 
,юм�р ІІІІСІІОJН'Іt. 

--�----

І 



-i. Віяомос I і ••rн н;щходження на 110 гоч1щіі рахунок внсскі1J 
юр1щ11ч1шх осіб, в1нна•1с11JІХ у часп1ні третій статті 50 Закону У�.:раї1ш "Про оибоJ)Іt 

народнt1х депута I ів УJ.:раї1ш", які не мають права здійс.1-1101:щти uідловіднj внески 
(код етапі 1 О) 

Ко.1,.,·rн11і )..Ь. І'8 t1.1&дхо.т,и,не1w П6,1ср poзp:u)1U-.vtик II IJ1,1Jf,u·н)'Maw11м т- - �1fr1.,.-»1nx-o,08tf'н1111 Код rІJUTtl!J9'."11 Cy:i.Qt 
tUtt'("t� :!О�'""�t:ІН'Іt 1�1Іf'І"'ІІІІКU )i.r1AІ-.Otl\.'"М Є'j:Ц)ПОУ,l І Jf 

-І ◊--t---t---�-� �-----jt--���=-- І - --��=�---,...� -��-,
10 

10 

Усьо,·н 

5. Відомості про на,1\ходжсння ш1 11оточжfй J>ахунок внескіо
фізичш1х осіб, в11·та•1сн1в. у •tа(.."'ПІІІі третііі етапі 50 Зако11у Украї.ttи "Про ш1бор1с1 
щ1ротшх депуаа ,ів Украі'н11", які 11е мащть пр:ша 1/{ій<'нювати від110нію1і внески 

(код сrнггі 10) 

kv . .1,1w11i 

10 

--� JO 

10 

ІYci.01·0 

Д�.�та11...-,,.-.--т 
'&NfftMH♦ti'(lli,")' 

ffм.,..p 
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