
Додаток 7
до постанови Центральної виборчої' комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

форма№4 
ЗВІТ 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 
кандидата в народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі № 11 

проміжний 

за період з "О 1" липня 2019 року до "12" липня 2019 року 

КУДЛАЄНКА Сергія Володимировича 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦ]ЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», 302689, рахунок № 26430055300964

(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Код 
Найменування етапі 

Сума 
етапі (rрн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

2 Власні кошти кандидата 106200,00 
з добровільні внески юридичних осіб, у тому числі -

10 виески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону -
України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 
права здійсиювати відповідні внески 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою -
статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України" 

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 52000,00 
10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону -

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 
поава здійснювати відповідні внески 

11 в11ески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою -

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
Украіі1и" 

9 Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними -
договорами 

12 Помилкові надходження коштів -

У сьоrо надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 158200,0 (2+3+4+9+12) 

2000 

2100 

но з 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчоrо_;_ 'І{'•�,� 

Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2300): /4"-�� 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядн ft< � 
поточного рахунку •� Однu� 
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Код 
статті 

Найменування статті 
Сума 
(гон) 

2300 
Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду---- -- ---
після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до 
виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня 
повторного голосування) 

3000 
Перерахування коштів до Державного бюджету України 

3110 

3120 

3210 

3230 

4000 

5000 

6000 

(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 
Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 
відповідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про 
вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати 
відповідні внески 
Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір 
яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 
Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від . . яких вщмовився розпорядник поточного рахунку, в раз� 
неможливості їх повернення відповідним особам 
Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 
надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі 
включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування - після дня повторного голосування), у 
разі неможливості їх повернення банком відповідним особам 
Банківські послуги, не пов'язані з відкриттям і закриттям 
рахунку та його функціонуванням 

Повернення помилкових надходжень коштів 

Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 
засобах масової інформації 

У сього перераховано коштів з поточноrо рахунку виборчоrо фонду 
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 
Загальний розмір виборчого фонду 
(2 + 3 + 4+ 12)-(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

1000 

1100 

3. Використання коштів виборчого фонду

Сума витрат виборчоrо фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 
Виготовлення матеріалів передвиборної аrітації 
(1110+ 1120+ 1130+ 1140+ 1150+ 1160): 

111 О виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 39000 

1120 
1130 
1140 

виготовлення відеозаписів 
виготовлення аудіозаписів 
виготовлення предметів, матеріалів ( сувенірів, канцтоварів тощо) з 
використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 

1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів дт!

39000 

...:d:-=f=:::::::,.__ виготовлення матеріалів передвиборної агітації /:: 11,tV()J' 1.1 � 

1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів /і�>У'��;:�4"\. 
1200 Використання засобів масової інформації (1210 + 1220)// с..:�7 А ��5�140 
1210 оплата ефірного часу(1211 + 1212): (, {(0,\11�:.�.��:�:,:;'2'(!@9,�О 

1 /-lr}/-.. 14,плата ефірного часу на телебаченні \, :. \ 0
��,;� j5�l,i О

зг ..... 1ІІV v

ОРИГІНАЛОМ 



Код 
Найменуваннs� статті 

Сума 
статті 

-

-(грн) 
1212 оплата ефірного часу на радіо2553,6+ 1915,2+ 3956,4+7047 15472,20 

1220 
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 2750 
інформації 

1300 
Інші послуrи, пов'язані з проведенням передвиборної аrітації -

(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

1310 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації -

(перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 
обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших 
предметів і матеріалів, пов'язаних із передвиборною агітацією) 

1320 оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, -

дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної -

агітації 
1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 

громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 
1350 розм1щення друкованих агітаційних матер1ал1в чи політичної 75320 

реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 
сітілайтах тощо)2700+23400+2750+20000+2750+8000+15720 

1360 Послуги зв'язку (1361 + 1362): -

1361 послуги електричного зв'язку (телефонного, телеграфного, -

фототелеграфного, факсимільного, документального зв'язку, 
мереж та каиалів передавания даних тощо) 

1362 послуги поштового зв 'язку 
1400 Інші витрати на передвиборну аrітацію (розповсюдження 300 

виборчих ЛИСТІВОК, плакат1в та ІНШИХ друкованих агітаційних 
матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали 
передвиборної агітації; проведення мітингів, походів, 
демонстрацій, пікетів, концертів, вистав, спортивних змагань, 
демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за 
підтримки кандидата в депутати, а також оприлюднення інформації 
про таку підтримку тощо) 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчоrо фонду 20820,60 

(2 + 3 + 4 + 9 + 12 - 2000 - З ООО - 4000 - 5000 - 6000 - 1 ООО) 

9 у тому чисш: перерахування штрафних санкцій виконавцями за -

укладеними договорами 

Звіт подано "12" липня 2019 року 
Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

ЗГІДНО З 
ОРИГІНАЛОМ 

С. В. Кудлаєнко 



- - - . -· --· -· до_О(}_ЩОК �
до постанови Цен.тральн.о;· виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 
кандидата в народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі № 11 (форми № 4) 

проміжний 

за період з "О 1" липня 2019 року до "12" липня 2019 року 

КУДЛАЄНКА Сергія Володимировича 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депуrати) 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», 302689, рахунок № 26430055300964 

Код статті 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

Усього 

Кодстаnі 

з 

з 

3 

Усього 

(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок власних коштів
кандидата в народні депутати У країни 

(код статті 2) 
Дата н1д1.одженн• коштів Hoмtn оозрахvнкоаоrо докvмента Сvма (грн\ 

02-07-2019 @2PL507l 19 3000,00 

08-07-2019 @2PL060070 1200,00 

09-07-2019 tщ2PL854226 13000,00 

11-07-2019 Гa)2PL24 l 8 l 4 7000,00 

l l-07-2019 Га)2РL452503 l 0000,00

11-07-2019 Га)2РLОЗ9346 12000,00 

11-07-2019 Га22РL46428 І 60000,00 

106200,00 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок

добровільних внесків юридичних осіб 
(код статті З) 

Дат■ НІДІОД)І(tНН■ 
Номtр Наіімену-ин11м Місцезнцод- Кодматннка 

внеску 
розрахункового 

ПЛІТННКІ •енна ІlJІІТНИКІ (ЄДРПОУ) документа 

- - - - -

- - - - . -
- - - - -
- - - - -

ЗГІДНО З 
ОРИГІНАЛОМ 

Сума 
(грн) 

-
-
-
-



Код статті 

4 

4 

4 

4 

Усього 

Дата 
надs.одже.нн■ 

ВНО<")' 

05-07-
2019

05-07-
2019

05-07-
2019

05-07-
2019

2. Відомості про надходження на поточний рахунок
добровільних внесків фізичних осіб 

(код надходження коштів 4) 

Місцt Рес:страціІІниІІ 
Huмtp 11pOJUtUHH8 номtр обліковоТ 

Прі1внще, ім'•, М8ТНИК8 Адрtеа•нтnа розра1ун-
nоб1nкоеі (о6ласn, картки 

КО80ГО ПJІІТИИІСІ п.латника 
JІЛІТНИКІ раІІон, докумtнта 

насtпtниІІ податкі11ktрі• і 

пvнктІ номtр паспорта 

@2PL6218 ПОКРАСЬ м.Вінниця     
зо он     

ОЛЕНА   
ВАСИЛlВ 

НА 
@2PL6165 БАСЮК м.Вінниця   

36 ЮРІЙ    
ПЕТРОВИ   

ч   
  

@2PL7283 ГРЕБЕНН м.Вінниц   
46 ІК я   

АЛЬОНА  
АНАТОЛІ  

ЇВНА  
@2PL6196 КРИМСЬ с.Стадниц   

63 КА я,   
ОКСАНА Вінницьки 
СЕРГІЇВН й район, 

А Вінницька 
область 

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків

Сума 
(rрн) 

13000,00 

13000,00 

13000,00 

13000,00 

52000,00 

юридичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 
народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески 

(код етапі 1 О) 

Кол статті Даn Н■ДІОЮІС�ННІІ tloмtp розра1ункоеого НаІІмtнуеаннм Місцt1на1оджtнна Код мапtнка Сума 
ІІНtСКV докvмtнта ПЛІТННКІ платника (ЄДРПОУ) (rри) 

10 - - - - - -

10 - - - - - -

10 - - - - - -

Усього - - - - - -

S. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків
фізичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 
народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески 

(код статті 1 О) 

Koдn-ani 

10 
10 
10 

Усього 

Дата над1од
женнt1 ■не-ску 

ЗГІДНО З 
ОРИГІНАЛОМ 

Номtр 
розрахункового 

дО")'МtКТІ 

Прі:J11ищt, ім'■, 
r10 бат1,коаі 
маткнка 

Міс.цt 
nроІUІааин• 

ПЛІТННКІ 
(обласn., раІІои, 

НІСtпе<нІІ 
кт 

Адрtса •ктnа 
МІТИНКІ 

Р«страціІІниІІ 
номtр о6ліковоr 

картки матннка 
податкіа/ttрі• І 

Сума 
(грн) 



6. Відомості про надходження внесків юридичних осіо, РО:J�ір_Я1'И� пер�вищує ______ _
розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори

народних депутатів України" 
(код статті 11) 

Д1т1 
Номер розрахунко- НаіІмснуаанна Місц�н1ход-•енна Код ПЛІТННКІ Сума Код cтarri над1.одженн11 

·••«""
•01·0 документа nлатника ІІJІІТНИК8 (ЄДРПОУ) (грн) 

11 -
- - - - -

11 - - - - - -

11 - · - - - - -

11 - - - - - -

Усього - - - - - -

7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір яких перевищує розмір,
визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних

депутатів України" 

Код статті 

11 
11 

11 

Усього 

Код статті 

9 

9 

9 

Усього 

Код статті 

12 

12 

12 

Усього 

(код статті 11) 

Місце РкстрацііІниІі 
Дата Номер Прізвище, ім'а, Пр0)1Qf81ИНІІ 

номер о6ліковоf платника Адреса JІ(ИТЛІ иадходженна розрахункового по бат"кові ІС■ртки матиика (обл•ст�, р1іІон, nnатника внеску докумс�па ПJ11ТННІСІ 

н1селсниІі податкіа/серіа і 

пvнкт\ номер паспорта 

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами 

(код статті 9) 

Реквізити 
Дата договору (дата Номер розрахун-пс�рахуванна Внко11авец1. Код анконавц■ уклад.анн•, Прюначенна 

КО80ГО штрафних (noa11a 11азаа) (ЄДРПОУ) 
ДО")'МСІПІ 

номер та платежу 
сан,щіІі предмет 

дoroaonvl 
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

9. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок
від юридичних осіб 

(код статті 12) 

Дата НІДJ:ОД.СНН8 
Номер 

НаІІменуа1нн■ Місuезна:r.одwенна Код ШІ■тника розрахунковоrо 
платника ІІЛІТІtИІС.8 (ЄДРПОУ) а11ес:ку 

докvмtнта 
- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

зпдно з 
ОРИПНАЛОМ 

Сума 
(грн) 

-

-

-

-

Сума 
(грн) 

-

-

-

-

Сума 
(rp11) 

-

-

-

-



Код статті 

12 

12 
12 

Усього 

Код статті 

Усього 

Код статті 

Усього 

10. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок
від фізичних осіб 

( код статгі 12) 

Міс� Рес:етраціІІннІІ 
но .. ,р 

Прізвнщt, ім'а, про•nанна номtр обліковоі 
Дата надход• ро1раsун- побаn.коаі ПЛІТІtІІКІ Адре<а •нтла к1рnсм 
•енн• анес:ку коеого (обл8ет1,, раііон, МІТННКІ nлатиика 

МІТИИКІ uселt:кнА податкіа/сtріа і ДOIC)' .. ttrra 
пvнкт) номер паспорта 

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам
(код статгі 2100, 2300) 

Дата повtрненна Но .. ,р розраsун- Оrримуаач Місце- Код отримувача 
анес:кv коаого докумtнт■ /повна на1ва \ JНІІОД)КеННtІ OTDHMV88ЧI (ЄЛРПОУ\ 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам
(код статгі 21 ОО, 2300) 

Міс.це Рес:етраціІІниІІ 

Дата Ном,р Прізвище, ім 'а, Пр0 ... 81НН8 номер обліІСоаоr 
платника Адре<а •нтла картки RJIITHHKI 

поирненн11 ро1рахункоаоrо 110 баnкоаі (о6лает1,, раІІон, МІТНИКІ подапіа/сері■ і анес:ку дОІС)'Мtнта отримуаача насел,ииІ номер паспорта 
ПУНІСТ) OTDHMV88Ч8 

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державноrо бюджету України 
(код статті 3110, 3120, 3210, 3230) 

Номtр 

Су"а 
(rрн) 

-

-

-

-

Су"а 
(гон\ 
-

-

-

-

Сума 
(rрн) 

-

-

-

-

Дата ntpepasy• І-ІаАменуаанн• Місцези11.од,кtнн■ Код платки•• Код статті ванн■ анеску 
ро3раsункового 

ПЛІТНИКІ ПЛІТНИК8 (ЄДРПОУ) 
Су"а (,·ри) 

Усього 

Код статті 

Усього 

зпдно з 
l.1 f'ИГІНАЛОМ 

ll,Ol()'Mftп8 
- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджету України 

Дата перераху
аанна анесk)' 

(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

ІІомtр 
ро1раsунІСО8ОІ'О 

докумtнта 

Лрі1анщt, ім'•• 
110 6ІТІtІСО8і 
JІЛ8ТН.НІС8 

Місце 
npo11atUHH8 

ПJІ8ТЮІ.ІС.І 
(о6ла�, район, 

насtлtииА 
П НІСТ 

Адреса •нтла 
RJJITHHIC8 

Рес:страцііІниІІ 
ном•р обліковоr 

-

-

-

-



15. Відомості про оплату банківських послуг, не пов'язаних з відкриттям і закритrям
рахунку та його функціонуванням 

Код статrі 

4000 

4000 

4000 

Усього 

Код статrі 

5000 

5000 

5000 

Усього 

код статті 4000) 
Номtр 

НаІІменуаанн■ Місцезиа1.о.ц.:е.нн• Код6аНІС)' Дата оплати послуr ро)ра1унко■ого 
6ан�су 6ан�су (ЄДРПОУ) ДОо<v ... НТа 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

Дата 11о■tрнtин■ Номtр 
Отрнмуаач Міще- Код отрнмуаача 

кошті• ро1ра1уН8'080ГО (11оана нuаа) 
)Н8ХОд�І<tИИІІ (ЄДРПОУ) доо<v ... нта ОТОИМУ118Ч8 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Сума (грн) 

-

-

-

-

Сума 
(грн) 

-

-

-

-

17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходжень коштів
(код статті 5000) 

Код 
tтатrі 

5000 

5000 

5000 

Усього 

Код статrі 

6000 

6000 

6000 

Усього 

Місце РеєстраціІІимІІ 

Номtр Прізвище, ім'11, 
про.мuнн■ ио ... р обпіхоаоr 

д•т• nовернен• 
по баnкоаі 

матника Адреса &НТІІа uртки RІІ8ТИІІІС8 
н11 кошті■ 

розра1унко-
(o6natt1,, раІІон, МаТННІСа подаndа/сері■ і 

ВОГО ДОІС)' ... НТа отрнмуаача 
HactlltttHii номtр R8(ПОрТІ 

пvнктІ ОТDММУ88ЧІ 

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку
в друкованих засобах масової інформації 

(код статті 6000) 

Дата 
Номtр ро)ра1унко- НаІІмtнуаанн11 МісцtзН810д�І<tНН■ Код отрнмуuча 

n•�ра1уuннм 
кошті• ■ого доку ... кrа отрниуuча отрииуuча (ЄДРПОУ) 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку
виборчого фонду кандидата в народні депутати України

(код статті 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1
-:..;;,
3

==
� 

1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

ЗГІДНО З 
ОРИГІНАЛОМ 

Сума (грн) 

-

-

-

-

Сума (грн) 



Номер 
ОДНОМаІІдаТНОГ 

о виберчого 
округу 

(в ПОрtІДІ<)' 
зростанн■) 

11 

11 

11 

11 

ЗГІДНО З 
ОРИГІНАЛОМ 

Код 
стаnі 

1220 

1350 

1350 

1211 

Номер 
розра1ун-

Дата 
ІСО801"0 

fІЛ8ТU<}' 
документ 

а 

02-07- 16342 
2019 2674 

05-07- 16382 
2019 5352 

05-07- 16344 
2019 9353 

06-07- 14164 
2019 9141 

-

МІсцс

зна• Отримувач 
10.Pf:KH8 

(повна на]ва) 
отрммуа■ча 

22100, 

тов 
Вінницька 
обл., місто РЕДАКЦІ 
Козятин, 

Я ГАЗЕТИ 
РІА 

ВУЛИЦЯ 

козятин 
ОЛЕГА 

кошова 
лтд ГО, б. 52, 

кв.З 

1029, 
Вінницька 
обл., місто 
Вінниця, 

Колесник ВУЛИЦЯ
О.В.ФОП КЕЛЕЦЬК 

А, будинок 
130-А,

квартира 
68 

21050, 
Вінницька 
обл., місто 

тов Вінниця, "ТЕЛЕРА 
ДЮКОМП ВУЛИЦЯ СОБОРНА АНlЯ , будинок 'РЕГІОНІН 

ФОРМ 
24,6 

ПОВЕРХ, 
офіс 4.51 О-

І 

211 оо,
Вінницька 
обл., місто 

ВГТРК Вінниця, 
ВІННИЧЧ ВУЛИЦЯ 
ИНАОА ТЕАТРАЛ 

ЬНА, 
будинок 

15 

Код 
отримува 

ча 
(ЄДРПО 

'У) 

39132 
183 

 
 

23102 
157 

31473 
359 

Прюначеин■ 
nлaтnry 

публікування 
агітаційних 
матеріалів у 
друкованих 

засобах 
масової 

інформації, 
зr.рах.№2 від 

02 .07. І 9р., 
без ПДВ 

розміщення 
друк аrіт мат 
чи політ рекл 

на носіях 
зовнішньої 
реклами на 
білбордах, 

згідно з рах. 
№ 44 від 

05.07.2019, 
Без ПДВ 

розм друк 
аrіт матер чи 
політрекл на 
білбордах, по 

рах 
№ДОО207/І 1 

від 
02.07.20 l 9r 

зr. з дог № 87 
від 

02.07.2019, у 
тому числі 
пдв 20%.: 

3900 грн 

Рах- �м--n 

о (і)ф!J''М І(-;, 
--� ��('"У1-, 

-::,;:,, ....._ 

�і 75��(11 
,; ІD'plt (І І' .. ,� , ,,. .,,t V 

\\.�,�� 

Сума 
(грн) 

2750,0 
о 

2700,0 
о 

23400, 
оо 

� 
� ,2 

5\
0 

� 

,!) ,'-

�� ''':/ ..:_ІІі111�� 



11 

11 

11 

11 

03зпдн 
ОРИПН АЛОМ 

08-07-
1350 2019

1350 
08-07-
2019

1350 
09-07-
2019

09-07-
1350 2019

ТОВРГ 
18211 РИА 
9568 козятин 

лтд 

ТОВ" 14105 Регіна 1469 ЛТД" 

ТОВРГ 
16131 РИА 
4765 козятин 

лтд 

ТОВРГ 
17181 РИА 
9756 козятин

лтд 

. 

22100, 
Вінницька 
обл., місто 
Козятин, 
ВУJПЩЯ 
ОЛЕГА 

кошово 

ГО, б. 52, 
кв.З

21021, 
Вінницька 
обл., місто 
Вінниця, 
ВУЛИЦЯ
космон 

АВТІВ, 
будинок 

23 

22100, 
Вінницька 
обл., місто 
Козятин, 
ВУЛИЦЯ 
ОЛЕГА 

кошово 

ГО, б. 52, 
кв.З 

22100, 
Вінницька 
обл., місто 
Козятин, 
ВУЛИЦЯ 
ОЛЕГА 

кошово 

ГО, б. 52, 
кв.З 

-

39132 
183 

1333 І 
299 

39132 
183 

39132 
183 

І 

,\ 

розміщення_ 
друкованих 
агітаційних 

матеріалів чи 
політичної 
реклами, по 
рахунку №4 
від 07 .20 І 9г 

зг. до 
договору № 2 

від 
02.07.2019, 
БЕЗ ПДВ 

Рахунок 
фактура-№ 
РГ-0001708 
від 03 07 19, 
пдв 3333,33

грн 

розміщення 
друкованих 
агітаційних 

матеріалів чи 
політичної 
реклами, по 
рахунку №5 

ВІД 

08.07.2019г 
зг. до 

договору№2 
від 

02.07.2019, 
БЕЗ ПДВ 

розміщення 
друкованих 
агітаційних 

матеріалів чи 
політичної 

реклами,по 
рахунку №3 

RЇn 

��V'.1019� 
� • .• АІІ>U l\t·111/'1,, 

о .... �,{, .дu�.
� � ''1 _J гов №І 

':: Q,1н(ш,.••ІІІІН 

ІЩО.1J Н� 

, Q_l.0?i�0,19,) 

- --- --�

2750,0 
о 

20000, 
оо 

2750,0 
о 

8000,0 

� 

� і 

�(,·· / 
- о'

-:, 

. /(;,,,,�\\\, ... .) 
�- --



11 

ll 

11 

11 

Іно_з __ зпд 
ОРИП ;'\P,HUIVI 

1400 

1212 

1212 

1212 

11-07- 20102
2019 6101

11-07- 19031
2019 1067 

І 1-07- 15304
2019 4492

11-07- 13355
2019 5256

житами 

РІНФО
РЕКЛАМ

НА 

АГЕНЦІЯ
тов 

тов 

"ТЕЛЕРА
ДІОКОМП

АНІЯ "ШЛОТ"

УКР.
КОР.ПР
"ЮТАР"

тов 

"ТЕЛЕРА
ДІОКОМП

АНlЯ 

"МЕДІА
МАРКЕТ

10014,
Житомире
ька обл.,

МІСТО 

Житомир,
ВУЛИЦЯ

ЛЕХА 

КАЧИНСЬ
кого, 

будинок І,
офіс 74

21036,
Вінницька
обл., місто
Вінниця,
ВУЛИЦЯ
ХМЕЛЬН
ИЦЬКЕ 

ШОСЕ,
будинок 2,

юмната 
717 

04119,
м.Київ,

ВУЛИЦЯСІМ'У 
хохлов 

их, будинок
15, кімната

4 

01135,
м.Київ,

ВУЛИЦЯ
плвтвс 

ЬКА,
будинок

29, кімната
23А

-

33732
896 

24897
584

24263
833

3130� 99 с 
І 

\· 

БЕЗ ПДВ;
Оплата за
рекламні

послуги на
сайті в липні
2019р. згідно
з договором 
№ 65 від

І 0.07 .20 І 9р.
зг.рахунку на
оплату №299

від
10.07.2019р.

Без ПДВ
оШІата

ефіри.часу на
радіо "Радіо

РОКС 
України"

ЗГІДНО 

рахунку-
фактури№
СФ-0000049

від 
ІО.07.2019р.у

тому числі
пдв 106,40
Розміщення

мат.
передвиб.ї

аrіт.ї на радіо
"КlSS FM"

згідно 
рахунку-

фактури№
СФ-0000268

від 
09.07.2019р.у

тому числі 
пдв 20%-

106,40;; 
оШІата

ефірного
·-

�l.:.Uf"��� 
f.:�;
;; зr но .L 

��Jц�· <- a1'1No 
' о• У' -О 4 

' 

- . 

300,00

638,40

638,40

38,40

f) 
�� 'J#J,j 

,·,._ 
. �1/ ,,�,,

-/-



11 

11 

11 

11 

ЗГІДНО З 
ОРИГІНАЛОМ 

1212 

1212 

1212 

1212 

11-07- 15011
2019 5603

11-07- 16133
2019 7343

11-07- 12433
2019 8693

11-07- 13083
2019 7386 

--··-

тов 
01135, 

"ТЕЛЕРА 
м.Київ, 

ДЮКОМП ВУЛИЦЯ 

АНІЯ 
плвтвс 

"РАДІО ЬКА, 

КОХАНН 
будинок 

Я" 
29, кімната 

23 

01135, 
тов м.Київ, 

"РУССКО ВУЛИЦЯ 
Е плвтвс 

РАДИО"- ЬКА, 

УКРАЇНА будинок 
" 29, кімната 

32 

04080, 
тов 

м.Київ, "ТЕЛЕРА 
ДІОКОМП ВУJШЦЯ

КИРИЛІВ АНІЯ СЬКА, 
"РАДІО- будинок ЕРА" 

86 

ПП ТРК " 24321, 
ПОДІЛЬС Вінницька 

ью обл., місто 

- ---- �

31451 
403 

31407 
092 

30019 
068 

.., 

ВlД 

ІО.07.2019р.у-· - . 

тому числі 
ПДВ20%-

106,40 
оплата 

ефірного 
часу на радіо 

"Мелодія 
FM" згідно 
рахунку- 638,40 фактури № 

СФ-0000267 
від 

10.07.2019р.у 
тому числі 

пдв 106,40; 
олата 

ефірного 
часу на радіо 

"Русское 
радио"-

Україна" 
згідно 

1915,2 
рахунку-

о 
фактури№ 
СФ-0000489 

ВІД 

ІО.07.2019р.у 
тому числі 
ПДВ 20% 

319,20 
розміщення 

агітації 
на"Радіо 

НВ"у липні 
2019р. згідно 

з дог№ 
169/19 від 3956,4 

09.07.2019.ра о 

хунок на 
оплату № 203 

1.дн 1, бо,,.,...., 

� 
�J -�"- ,, 

YJ� 
�•��9'1�Л1,11 �� �-

·щІj 

�

,О 34261 
-,� 

� '� 
211 

а 
e.11fШR.<?.P. t1 с 

�'Ь 
J 



КОМУНІК Ладижин, - ої агітації на
АЦІУ ВУЛИЦЯ 107.4 

ПРОЦИШ Вінниця 
ИНА, згідно 

будинок рахунку-
45, фактури№ 

квартира СФ-0000044 
91 від 

09.07.2019р. 
без ПДВ: 

21029, 
Вінницька 
обл., місто оплата за 
Вінниця, банер згідно 

11-07- 19204 Колесник ВУЛИЦЯ 
 

рахунку № 45 15720, 
11 1350 

2019 8107 О.В.ФОП КЕЛЕЦЬК  від оо 

А, будинок 09.07.2019, 
130-А, Без ПДВ 

квартира
68 

21021, 
друк 

Вінницька 
інформаційн 

обл., місто их бюлетенів 

тов Вінниця, 
зr.рахунку-

11-07- 18545 13331 фактури№ 39000, 
11 1110 2019 8389 

"PEГll-lA ВУЛИЦЯ 299 РГ-0001749 оо 
ЛТД" космон від 

АВТІВ, 08.07.2019р. 
будинок у тому числі 23 пдв 6500 

Усього 
137379 

,40 

20. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,
перерахованих виконавцям 

Код 
('ТІтrЇ 

8 

8 

8 

8 

Дата 
I1оаtр
ненн11 

коwтіа 

но"ер 
роарахун

коаого 
до�<у"ента 

Розпорядник коппів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

ЗГІДНО З 
ОРИГІНАЛОМ 

(код статті 8) 

Вмкона•еu" 
(повна наава) 

(підпис) 

Місцеака-
1.о�tнн• 

ВНІСОНавц8 

Рекаізнтн 
Код договору (дата Прюна- Су"а 

аик:онааца уосладанне, но•tр ЧеttН8 

(грн) (ЄДРПОУ) та nредмет 11118TQ<)' 

догово 


