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кандидата в народні депутати У країни 
в одномандатному вибо.р.чому окруJі .№191 

Проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "25.06.2019" до "11.07.2019"року 

Кравчук Юрій Миколайович 
(прізвище, ім'я, по батькові кацдидата в депутати) 

�онерне_ товариство _комерційн� банк ПJ!�атба�
\Ua..)DQ 1 а J\VД U(tJU\. J

:, 
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Код ЄДРПОУ 14360570 МФО 315405 № 190625SU13214749 

Найменування. статrі 

1. Налхопження коштів на поточний оахvнок вибоочого сЬонпv- . - - . 

Власні кошти кандидата 
Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі о 

внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону о 

Украіни ''Про вибори народних депутатів Украіни", які не мають 
····--- .А:.-< •. .----····· .:А ••.• • :А .. : --- --···· 
,,, иои ..>VJU\,,nn..,oи11,u o,v,ivoivпi опLvІ\..и 

внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою О 
статті 50 Закону Украіни ''Про вибори народних депутатів 
Ук аіни" 

,..,._,,..,,....,. .. ,., ",,..,;� ,..,..,,,....,.,ro,f1п-.,,.,Y ,, ,.,,.....,.....,_,.,.,.,; _,,_,..,_,,,,;,.f ,...._,,,,..,,..,__,_; ('f} ?.,......,.,._,.,,, І} '-Jt•--•1t.- --•-, .._,.___,,,_ .,...,,,.,,_1,, J •--•••-••• #lr-••••v• -•••-110,11•• _. V --•'-'-'''J 

Украіни ''Про вибори народних депутатів Украіни", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 

внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою О 
статті 50 Закону Украіни "Про вибори народних депутатів 
V1l'nп11-111" 

Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
договорами 

12 Помилкові надходження коштів 
У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
,_ - .... � _._ 

tL. -r .j -r q -r �-r lL.) І 
2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

2000 Повернення добровільних внееків оеобам (2100-+ 2300): 

2100 

2300 

Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 
поточного рахунку 
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) 

Звіт мажориrарників 

Сума 
(грн) 

6800 

о 

о 

6800 

о 

о 

о 



- --------

Код 

статті 

_ .............. 

3110 

3120 

-- .... ... 

Найменування статті 

Пеnеnахvвання коштів ІІО Леnжавного бюІІжетv Укпаїни 
(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 
Перерахування до Державного бюдже'І)' України внесків осіб, які 
відповідно до частини третьої статті 50 Закону У країни "Про 
вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати 

. . . 
01 пnno1 пu1 nи�l'V-YЖ --,.....,,--.... --,-..---- --------
Перерахування до Державного бюдже-rу України внесків, розмір 
яких перевищу� розмір. визначений частищ>ю лpyroJO статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 
Перерахування до Державного бюдже-rу України внесків осіб, від 

-'LlV яких вщмовився розпорядник поточного рахунку, в раз� 
неможливості їх повернення відповідним особам 
Перерахування до Державного бюджеl-)' У країни внесків, що 
надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі 

3230 включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для
повторного голосування - шсля дня повторного голосування), у 
разі неможливості їх повернення банком відповідним особам 

4000 
Банківські поелуги, не пов'язані з відкриттям і закритгям 
рахунку та його функціонуванням 

5000 Повеnнення помилкових налхолжень коштів 
. 

6000 
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 
засобах масової інформації 

У сього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду 
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 
::Jагальний розмір виоорчого фонду 
(2 + 3 + 4+ 12)- (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

З. Використання коштів виборчого фонду 

1000 І Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 

1100 
-....... ____ .., ... _ .............. ···- .. -r .... --...... - .-.--r-,....._-..... --r-.-.---- ------� ... 

(1110+1120+1130 + 1140 + 1150 + 1160): 

І 

І 
І 

Сума 
(rрн) 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

u 

6800 
�Q(\(\ - - .... ..,. 

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 6800 

1120 
11')А 

(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 
. . виготовлення вщеозапис1в 

. . ___ ,.... ______ .,. ___ ......... -....... -------·-

о 
" 

1140 виготовлення предметів, матеріалів ( сувенірів, канцтоварів тощо) з О 
вик0 истанням п ізвищ чи зоб ажень по етів кандидатів 

1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для О 
виготовлення мате іалів пе двибо ної агітації 

.............. "' .,,_,,,..._LL - &,.-lll,,,lfl.&. .... .LLLA.I&. ...__ --.L-.&.a._.,,_,,,.,.._...,&.&..L.LI.L -&. .L&.-�.L&.Jo...L.&..L.A...t:11,. .L.&._J..,.&._.t,. ... ,,,... � 

1200 Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 
1210 оплаrа ефірного tJacy (1211 + 1212): 
1211 оплата ефірного часу на телебаченні 

1212 оплата ефірного часу на радіо 

1220 публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 
інформації 

о 

о 

о 

о 

о 



Код 

статті 
.,_...,.,... 

J..JUU 

Найменування статті 

Інші послvги. пов'язані з пnовеnенням пеnеnвибоnної агітапії 
- -(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360):

131 О транспорті послуги для реалізації заходів передвиборної агітації(перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших ттnелметіR і мйтеnіютіR ттnR'я�йних і� ттеnеттRиfіnnнnю йrіТйттіf'ю)
1320 оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів,дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для виготовлення матеріалів передвиборної агітацїі 
1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборноїагітації 
1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів омадян, інших п блічних заходів пе двибо ної агітації 
1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, сітілайтах тощо) 
1360
1361 

1362 

1400 

Послуги зв'язку (1361 + 1362):
послуги електричного зв 'язку (телефонного, телеграфного, 
фототелеграфного, факсимільного, документального зв 'язку, 
мереж та каншів передавання даних тощо) 

послуги поштового зв 'язку 
Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдженнявиборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних мап�ріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріалипередвиборної агітації; проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів, концертів, вистав, спортивних змагань,демонстрацн фtльм1в та телепередач чи 1нших пуошчних заход1в за підтримки кандидата в депутати, а також опришоднення інформаціїп , т.ак лщ имк тошо 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду (2 + 3 + 4 + 9 + 12-2000-3000-4000-5000-6000-1000)
9 І у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями заукладеними договорами 

Сума 
(rрн) 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

Звіт подано "П.07.2019" рокуРозпорядник коштівпоточного рахунку виборчого фонду 

Зuіт мижuрит11ршuсіu 

(підпис) 

з 

3 

КравчукЮ. М. 
(прізвище та ініціа;ш) 



Додаток8 
до поспитови Центрш�ьної виборчої коміс,ї 

від 14 червня 2019 року № 1010 

РОЗШИФРОВКА 

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

Кодстатrі 

2 

2 

2 

Усього 

1t' ...... -... .......;; .. 

3 

.3 

3 

Усього 

Код статrі 

4 

4 
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Проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний} 

за період з "26.06.2019" до "11.07.2019" PoKV 

Кравчук Юрій Миколайович 
(прізвшце, ім'я, по батькові кандидата в депутати} 

Акціонерне товариство комерційний банк приватбанк 
(назва та код банку, в якому відкрнrо поточний рахунок, № рахунку} 

Код ЄДРПОУ 14360570 МФО 315405 № 190625SU13214749 

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

(код статті 2) 

Лата кцхо,,.,...,нни кошrів Номер n<rшaxV111М1UW"o докvмента Сvма (mн) 

04.07.2019 0.0.1399841579.1 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок
добровільних внесків юридичних осіб 

(код статті 3) 

6800 

о 

о 

6800 

Дата НІЩІОДЖ,,RНИ Номер Наіімену-вании Місцезнаход- Код пла111НЮt 
внеску 

Дата 
ИадІО-ННИ 

внеску 

. . . JIJUТНJUal ження платнJОаІ tt::Дt'HUY) докvмента 

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

( код надходження коштів 4) 

Реєстраційик_іі 
nомер 

Прізвище, ім'я, ПЛ811ІНЮt 
номер ООЛІКОВОІ 

розрахуи-
по батькові (оwuсть, 

Адреса :ІКІІТЛ8 карТЮІ 
ІСОІІОІ"О JJJJa11UIIOt ПЛ8Т11111<8 платиика рdои, податків/серія і документа населекиіt 

nvvtn) ІІОмq> ІІІІСІІОрТ8 

Звіт мажоркrарників 4 

Сума 
trpи) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(rри) 

о 

о 

u 

о 

о 



4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків
юридичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України". які не мають права здійснювати відповідні внески 
(код стаТТі 10) 

Код етапі Дата иадходжеИНІІ Номер розрахуиковоrо НаАмеиуваиИJІ МісцезиподжеИНІІ Код платника Сума 
IUU'rl..'V --V.U.JІTa ІІдІІТJІІІЮІ ІІЛаТІІІІІаІ (ЄJІРПОУ) (nш) 

10 о 

10 о 
1А " 

І 

�
V 

Усього о 

5� 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) 

Місце 
Реєстраційний 

Номер Прізвище, ім'11, цро,киваииа номер обліково'і 
Код етапі Дата иадход- побатьІ<ОІІі платника Адреса житла Сума 

жеИНІІ внеску розрахуиковосо 
( область, раііои, ПJІ8ТНІІЮІ 

картки плаТИІІЮІ (rри) документа ПJІ8ТИІІЮІ 
населений податt<ів/серік і 

пvикr) 
номер паспорта 

І � І 
- -· . . . 

о. nщuмucтt 11pu нидхu,цженни инескш юридичних осю, pu:Jмtp яких нереиищуt: 

розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори 
народних депутатів України" 

( код статті 11) 

Дата Номер JJOЗpaxvmro- НаймеJІУВаии• Місцезиаход-жеииа Код платиІІК8 
... v...._.., ........ • • ......,....,.ц,н ............. воrо документа платника ПЛ8ТІІІІh.'"'8. (ЄДРПОУ) ви.....,., 

11 

11 

11 

11 
,,_ 

., '-'DU&U 

Сума 
(гри) 

о 

о 

о 

о 
n 
" 

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

депутатів України" 
fvnп r-NІrn 11, 
' - - - r-"' - - -- - - - - - / 

Місце 
РеєстраціііииА 

Дата Номер Прізвище, ім'я, ПроживаИИІІ номер обліковоІ 
RJJaТJIJll<8 Адреса >ІІ:ІПЛа Сума 

Код етапі иадходжеИНІІ розрахункового побатw."ІІІІі картки платника ( область, раііон, ПJІаТНІОС8 (rрн) внеску документа ПJІаТиика 
н.аселеикі 

подапdв/серік і 

пvикr) 
номер паспорта 

11 () 

І � І 

Звіт мажоритарників 



Код етапі 

9 

'} 

9 

Усьоrо 

Код етапі 

12 

12 

12 

У.сьоrо 

Код етапі 

12 

12 

12 

Усьоrо 

Код етапі 

Усьоrо 

Код етапі 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними доrоворами 

(код статті 9) 

Pet<Вi:umt 
Дата Номер розрахун- дОІ'ОВОру (дата 

перерахуванИJІ 
кового 

Вихоиавець Код пихонавц11 укладаии11, Призначени11 
впра+инх документа 

(вовна назва) (ЄДРПОУ) номер та платеwу 
саmщІй предмет 

ДОГІИЮDV) 

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

(код статті 12) 

Дата надходженн11 Но11Щ> Наіtменуванн11 Міс:цезиаХQцrеННІІ Код платника 
внеску розрахункового 

платника платника (ЄДРПОУ) документа 

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

(код статті 12) 

Місце 
Номер ПрЬвнще, ім'11, про,киваНИІІ 

Дата надход- розрахун- побап.кові платника 
женНІІВИеску кового ( область, раІон, 

nJJ8TIUIК8 населений документа 
____ , 

І
.... ., ...... ,.,., 

Адреса-тла 
матника 

РеєстраціJІНІІіt 
номер обліковоі 

І<:ІІ))ТІ<И 

ПЛаТНІІЮІ 
подапdв/серіІІ і 
----·- --------

1-·-·· -·-···-1
11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам

(код статті 2100, 2300) 

Дата повернени11 
ви 

Номер розрахун
кового до ента 

Отримувач 
повна назва 

Міс:це
знаs.оджеИНІІ о 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам
(код етапі 2100, 2300) 

Місне РеєстnаmіtниІt 

Дата Номер Прізвище, ім'11, ПJІО'ІСІІВаНИІІ номер обліковоі 

побатькові платника Адреса -■тла карП<В платника повернениа розрахункового ( область, paito11, платника подапdв/серіІІ і внеску документа отримувача населениІt номер паспорта 
ПVJП<Т) отnимvвача 

Звіт мажориrаряихів 6 

о 

u 

о 

о 

Сума 
(гри) 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
н) 

о 

{) 

о 

о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

u 

І 



Усього 

Кодстаnі 

Кодстаnі 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб

Дата nepepaxy-
ваииа внеску 

- --

до державного оюджету У краши 
(код статгі 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

Номер 
НаІІмевуваНИJІ МісцезиподжеНИJІ розрахункового платника платиика 

документа 

Код платІUІЮІ 
(ЄДРПОУ) 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджету України 
(код статп J 11 u, J lLU, J21 u, J2JU) 

Місце Реєстраційнd 

Номер Прізвище, ім'■, IIJКnlOOWDUI номер обліJ<овоІ 
Дата nере рпу- побапа.--.и�і ПЛаТИJО<8 Адреса житла карТЮІ 

ванна внеску 
розрахункового ( обnасть, раіІон, nлатшпаt ПЛаТІUІЮt документа WІ8Т8ІІК8 населенні податків/сері,, і 

...,.,.,..., unuPn п�rпnnт• 

о 

Сума (гри) 

о 
� 

Сума (грн) 

І� І 
1 "- Ri11nмn...-гi nnn nплятv nянlL'ЇRC'J..IL'ИY пnс-лvг_ ПР nnR'V'1ЯHИY '1 RЇJІІL'ПИТТVМ і '1ЯІL'ППТТVМ . . .. ., ' .  .. .. 

рахунку та його функціонуванням 
код статті 4000) 

Нuмер 
НаіІмевуваииа Місцезиподжениа Кодбаю.--у Кодстаnі Дата оплатк послуг розрахункового 

банку банку (ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

4000 

4UUU 

4000 

Усього 

дт,vмеита 

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статгі 5000) 

Дата повериеииа 
Номер 

Отримувач Місце- Код отримувача Кодстаnі розрпуиковоrо ЗИUОJJ;)К'еІІН• 
J.."'Ourriв (повна назва) (ЄДРПОУ) дОІ<УМента отр■мvвача 

5000 

5000 

5000 

Уеього 

Звіт мажоритарників 7 

о 

u 

о 

о 

Сума 
(rри), 

о 

о 

о 

о 



17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходжень кошт1в
(код статrі 5000) 

Код 
етапі 

5000 

5000 
� Г\Г\Г\ 

Код етапі 

6000 

6000 
,r Г\(\.f"І. 

vvvv 

Усього 

Номер Прізвище, ім'к, Дата повернеи-
побатькові 

НJІІ<Ошrів 
розрuуихо-

вого документа отримувача 

І Місце Реєстраційний 
прmкиваииа номер оолurово, 

ПЛ8ТИИJ<8 Адреса житла карПОІ ІІJІ8ТИІU<8 

( область, район, платника водапав/серія і 
иаселеІОІй номер паспорта 

flYIO<Т) о • 

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

(код статті 6000) 

Дата 
Номер розрuуихо- Наймеиуваииа МісцезнuоджеІОІІІ Код отримувача перерахуванНІІ вого документа отрИМ)'Вача отримувача (ЄДРПОУ) 

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

Сум■(rрн) 

о 

о 

о 

Сума (rрн) 

о 

о 

V 

о 

f---- ____ ; 111f\ 11'\f\ 11'1f\ 11Af\ 11Cf\ 11.Cf\ 1'\11 1'\1'\ 1'\'\f\ 1"11f\ 1'1'\f\ 1"1"1f\ 
\1.'-V,L-1,, '8,,1.u.1. 1.1. .1. .1. .1.v, .1. .1...L..v, 1. 1..Jv, .1. 1.-тv, .1. .&..-'v, .1. .1.vv, .1..L,J. .1., .1...,.1...,, .J..L,.L.rv, .1._.1 .1.v, J...JL.-v, ..&..J.Jv, 

1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

Номер 
Номер одномаидатиоrо 

Дата 
Отримувач Місцезна- Код 

ПрнзиачеІОІJІ Сума Rиfinnчnrn rnn,vrv КnТІ�•тті 
розрuуи-

(nnRи111 Ynll'Wf"ІrИA' nтnиМVRЯІЧй 

(в порцку 
Wlilllt:ЖY A--ua:JUIU 

назва) (ЄДРПОУ) 
ILШIJ �JIAY \Jj>ИJ 

документа 
отримувач■ 

зростаннк) 

ФОП м. 

Заколод Хмельн 
Полігра 

(l,t І\'7 ') (І .......... ............ � ....

191 1110 
- -· - - ·- -

191 
------

19 Микола 

----,,- ------ ---- -
 

 
фічні 6800 

вул .. 
Іванови Собори послуги 

ч а55 

'Усього 

?.f} Ri11nunl'Тi пnn пnRРnпРппа пя� пnтnцпuп nяiYvпn..- Runnnцnгn mnп11v ..-nп,тіп. . • ' • .І. .І. е/ .І. • ' 'е/ ,І 

3віт мажоритарників 

перерахованих виконавцям 
(код статrі 8) 

8 

о 



Дата Номер 
Код повер- роорпун-

статrі неш ковоrо 

коuпів документа 

8 

8 
. 

8 

8 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Звіт мажоритарників 

Виконавець 
(повна назва

) 

Мkцезна- Код 
ІО�ИНR виконавца 

ВІОСОИ8ВЦ8. (ЄДРПОУ) 

() 

Реквізити 

досовору (дата Прнзна-
)'І<Ладаиu, номер чеки• 

та предмет ПJUІте,,су 
.................. _ ..... , 
. .  

Кравчук Ю. М. 
(прізвище та ініціали) 

Сума 
(грв) 

о 

о 

о 

о 

() 
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