
,Щоdаmок 7
lo посmановu Itенmральноi вuборчоt KoMicit

Bid 14 червня 2019 року М l0l0

форма.}Ф 4

звIт
про надходження та використання коштiв виборчого фонду

кандидата в народнi депутати Украiни
в одномандатному виборчому окрузi NЬ 37

(вил звiту: промiжний, остаточний)

за перiод з "10 " червня до "l0" липня 2019 року

АТ кКБ <ПриватБанк> код банку-3 05 7 5 0- J\Ърахунка
(назвата код банку, в якому вiлкрито поточний рахунок, Nл рахунку)

Код
cTaTTi

Найменування cTaTTi
Сума
(гпн)

1. Надходження коштiв на поточпий рахунок виборчого фонду
2 Власнi кошти кандидата 14000,00

J Добровiльнi внески юридичних осiб, у тому числi 0

]0 внескu осiб, вuзначенuх у часmuнi mреmiй сmаmmi 50 Закону YKpatHu

"Про вuборu HapodHux dепуmаmiв YKpai|Hu", якi не л4аюmь права
зdiйсню ваmu в id пов idHi вне скu

0

11 BHecKLt, розл,tiр якuх перевuu4у€ розhliр, вuзначенuй часmuною dруzою
сmаmmi 50 Закону Украiнu "Про вuборu нароdнuх dепуmаmiв YKpaiHu"

0

4 Добровiльнi внески фiзичних осiб, у тому числi 0

l0 BHecKlJ осiб, вuзначенuх у часmuнi mреmiй сmаmmi 50 Закону Украlнu
"Про вuборu нароdнuх dепуmаmiв YKpai|Hu", якi не л4аюmь права
зd iйснюв аmu Bid пов id Hi вне с кu

0

]] BHecKtt, розмiр якuх перевuIцуе розмiр, вuзначенuй часmuною dруzою
сmаmmi 50 Закону Украi|нц "Про вuборu HapodHux dепуmаmiв Украi|нu"

0

9
Перерахування штрафних санкцiй виконавцями за укладеними
договорами

0

|2 Помилковi надходження коштiв 0

14000,00

2. Перерахування коштiв з поточного рахунку виборчого фопду
2000 Повернення добровiльних BHecKiB особам (2100 + 2300): 0

2100
Повернення особам BHecKiB, вiд яких вiдмовився розпорядник
поточного рахунку

0

Звiт до ЦВК ТОВКУН



Код
cTaTTi

Найменування cTaTTi
Сума
(гпн)

I2]2 оrlлаmа ефiрноео часу на padio 0

1220
публiкування агiтацiйних матерiа-пiв у друкованих засобах масовоi
iнформацii

0

1з00 Iншi послуги, пов'язанi з проведенням передвиборноТ агiтацiТ
(1310 + l320 + 1330 + 1З40 + 1350 + 1360):

13915,00

13 10 транспортнi послуги для реалiзацiТ заходiв передвиборноi агiтацii
(перевезення виборчих листiвок, плакатiв, технiчних засобiв та
обладнання для ведення передвиборноi агiтацii, а також iнших
предметiв i матерiалiв, пов'язаних iз передвиборною агiтацiсю)

0

1 320 оренда будинкiв i примiщень для проведення публiчних дебатiв,
дискусiй, "круглих столiв", пресконференцiй, а також для
виготовлення матерiалiв передвиборноi агiтацii

0

1330 оренда обладнання та технiчних засобiв для ведення передвиборноi
агiтацiТ

0

1з40 оренда примiщень ycix форr власностi для проведення зборiв
громадян, iнших публiчних заходiв передвиборноi агiтацii

0

1350 розмiщення друкованих агiтацiйних матерiалiв чи полiтичноi реклами
на носiях зовнiшньоi реклами (бiлбордах, вивiсках, сiтiлайтах тощо)

13915,00

1 з60 Послуги зв'язку (l361 + 1362): 0

13б] послуzu елекmрuчноzо зв'язку (mелефонноzо, mелеzрафноzо,

ф оmоmелеzрафноzо, ф аксuлliльн ozo, d окул,tенmально ?о зв' язку, мереэ!с
mа каналiв переdавання dанuх mощо)

0

1 зб2 послуZu пошmовоZо зв'язку 0
1400 Iншi витрати на передвиборну агiтачiю (розповсюдження виборчих

листiвок, плакатiв та iнших друкованих агiтацiйних матерiалiв чи
друкованих видань, в яких розмiщено матерiали передвиборноi
агiтацii; проведення мiтингiв, походiв, демонстрацiй, пiкетiв,
концертiв, вистав, спортивних змагань, демонстрацii фiльмiв та
телепередач чи iнших публiчних заходiв за пiдтримки кандидата в

депутати, а також оприлюднення iнформацii про таку пiдтримку
тощо)

0

Залишок коштiв на поточному рахунку виборчого фонду
(2 + з + 4 + 9 + |2 _2000 _ 3000 _4000 - 5000 - 6000 - 1000)

85,00

9 штrаФ н7 сa7k uin ви конавцями за 0

Розпорядник коштiв
поточного рахунку
виборчого фонду м

(rИ""Ф

" 44 " JД,а}Lа 2тf,poKy

?l;fr* ,t н_

С,екреmар
It е н mр ал ь н oi в u б ор ч o'i KoMi cii

Звiт до ЦВК ТОВКУН

Н. БЕРНЛЦЪКА



,Щоdаmок 8
d о п о с mан о в u It е н mр ал ь н ot в uб о р ч o'i колt ic i:i

Bid 14 червня 2019 року М 1010

РОЗШИФРОВКА

промlжнии
(вил звiту: промiжний, остаточний)

за перiод з "10" червня до "10" липня 2019 року

Товкуц дльона BiKTopiBHa
(прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата в депутати)

АТ кКБ кПриватБанк> код банку-305750. JtlЪрахунка 2643905З500058
(назвата код банку, в якому вiдкрито лоточний рzжунок, Nч рахунку)

1. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок власних коштiв
кандидата в народнi депутати Украiни

(код cTaTTi 2)

до Звiry про надходження та використання коштiв виборчого фонду
кандидата в народнi депутати Украiни

в одномандатному виборчому окрузi J\b 37 (форми ЛЬ 4)

1. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок
добровiльних BHecKiB юридичних осiб

(код cTaTTi 3)

Код cTaTTi дата надходження коштiв Сума (грн)

2 l3.06. 19 0.0.1з79946466.1 l4000.00
2
2

Усього 14000.00

Код cTaTTi ,Щата надходження
внеску

Номер
розрахункового

доýмента

Наймену-вання
платника

мiсцезнаход-
ження платника

Код платника
(€дрпоу)

Сума
(грн)

J

з
J

Усього

2. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок
добровiльних BHecKiB фiзичних осiб

(код надходження коштiв 4)

Код cTaTTi
Дата

надходження
внеску

Номер
розрахун-

кового
документа

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
платника

Мiсце
проживання
шатника
(область,

район,
насýlений

пчнкт)

Адреса житла
платника

Ресстраuiйний
номер облiковоТ

картки
платника

податкiв/серiя i
номер паспорта

()ума
(грн)

4
4
4
4

звiт до Цвк Товкун



Код cTaTTi .Щата надходження Номер розрахункового
ппкчмрнтя

Найменування мiсцезнаходження
платнпка

код платника
/слрпоч,|

Сума
/гпнl

l0
10

10

Усього

Усього
4. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок BHecKiB

юридичних осiб, визначених у частинi третiЙ cTaTTi 50 Закону УкраiЪи "Про вибори
народних депутатiв Украiни", якi не мають права здiЙснювати вИповiднi внески

(код cTaTTi 10)

5. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок BHecKiB
фiзичних осiб, визначених у частинi третiй cTaTTi 50 Закону Украiни "Про вибори
народних депутатiв УкраiЪи", якi не мають права здiЙснювати вiдповiднi внески

(код cTaTTi 10)

6. Вiдомостi про надходження BHecKiB юридичних осiб, розмiр яких перевищу€

розмiр, визначений частиною другою cTaTTi 50 Закону УкраiЪи "Про вибори
народних депутатiв Украiни"

(код cTaTTi 1 1)

7. Вiдомостi про надходження BHecKiB фiзичних осiб, розмiр яких перевищу€ розмiр,
визначений частиною другою статгi 50 Закону Украiни "Про вибори народних

депутатiв Украiни"
(код cTaTTi 1 1)

Код cTaTTi .Щата налхол-
ження внеску

Номер
розрахункового

документа

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
платника

Мiсце
проживання

1шатllика
(область, район,

насшений
пчнкт)

Адреса житла
платнtlка

Ресстрачiйrний
номер облiковоi

картки платника
полаткiв/серiя i
номер паспорта

Сума
(грн)

10

10

10

Усього

Код cTaTTi
[ата

надходження
BHecW

Номер розрахунко-
вого документа

Найменування
платника

мiсцезнаход-ження
платпика

код платнпка
(€дрпоу)

Сума
(грн)

1

l
l
1

Усього

Код cTaTTi
,Щата

надходження
BllecKy

Номер
розрахункового

документа

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
платника

Мiсце
проживання

lUIатlIика
(область, район,

населений

Адреса житла
платltика

Ресстрацiйний
номер облiковоi

картки rulатника
податкiв/серiя i
номер паспорта

Сума
(грн)

ll
1l
11

Усього

Звiт до ЦВК ТОВКУН



Код cTaTi
!ата

перер8хування
штрафlrих

санкцiй

Номер розрахун-
кового

документа

виконавець
(повна назва)

код виконавця
(€дрпоу)

реквiзити
договору (дата

укладання,
номер та
предмет

Призначення
платежу

Сума
(грн)

9
9
9

Усього

8. Вiдомостi про перерахування штрафних санкцiй виконавцями
за укладеними договорами

(код cTaTTi 9)

9. Вiдомостi про помилковi надходження коштiв на поточний рахунок
вiд юридичних осiб

(код статгi 12)

10. Вiдомостi про помилковi надходження коштiв на поточний рахунок
вiд фiзичних осiб

(код cTaTTi 12)

11. Вiдомостi про повернення добровiльних BHecKiB юридичним особам
(код cTaTTi 2100, 2300)

12. Вiдомостi про поверIrення добровiльних BHecKiB фiзичним особам
(код cTaTTi 2100, 2З00)

Код cTaTTi .Щата надходження
внеску

Номер
розрахункового

докyмента

Найменування
платника

мiсцезнаходження
платника

Код шатника
(€дрпоу)

Сума
(.рн)

|2
|2
12

Усього

Код cTaTTi Дата надход-
ження внеску

Номер
ро]рахун-

кового
докумешта

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
платника

Мiсце
проживанпя

платника
(обласrь, район,

rrасшений
пчнкт)

Адреса житла
платника

Ресстраuiйний
номер облiковоТ

картки
платника

полаткiв/серiя i
номеD паспоDта

Сума
(грн)

12

12

\2
Усього

Код cTaTTi ,Щата повернення
внесW

Номер розрахун-
кового докчмента

Отримувач
(пппня няrпяl

Мiсце Код отримувача
(€лрпоу)

Сума
{гпн)

Усього

Код cTaTTi
.Щата

повернення
внсску

Номер
розрахункового

документа

Прiзвищq iм'я,
по батьковi
отримувача

Мiсце
проживання

платника
(область, район,

насе,тений
пчвктl

Алреса житла
шатника

Ресстрачiйний
номер облiковоТ

картки плдтника
полаткiв/серiя i
номер паспорта

отDимчвача

Сума
(грн)

Усього

6Звiт до I_{BK ТОВКУН



Код cTaTTi [ата перераху-
вання внеску

Ном€р
розрахункового

Найменування
шятнико

Мiсцезнаходження
платника

Код платника
(€дрпоу) Сума (грн)

Усього

13. Вiдомостi про перерахування коштiв юридичних осiб
до Державного бюджеry Украihи
(код cTaTTi З1 10, З120,З2l0, З230)

14. Вiдомостi про перерахування коштiв фiзичних осiб
до Державного бюджеry Украiни
(код статгi 3110, З|20,З2ТO,З2З0)

15. Вiдомостi про оплату банкiвських послуг, не пов'язаних з вИкриттям i закриттям
рахунку та Його функцiонуванням

код cTaTTi 4000

16. Вйомостi про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштiв

(код cTaTTi 5000)

17. Вiдомостi про повернення фiзичним особам помилкових надходжень коштiв
(код cTaTTi 5000)

Код cTaTTi .Щата перераху-
вання Briecky

Номер
розрахункового

документа

Прirвище, iм'я,
по батьковi
платника

Мiсце
проживання

платника
(область, район,

населений
пчнкт'|

Адреса житла
платника

Ресстрацiйний
номер облiковоi

карткп
платника

податкiв/серiя i
нпмёп пясппптя

Сума (грн)

Усього

Код стаmi ,I\aTa повернення
коштiв

Номер
розрахункового

ппкчмрllтя

Отримувяч
(повна назва)

Мiсце-
знаходження

Код отримувача
(€дрпоу)

Сума
(гр")

5000
5000
5000

Усього

Код
cTaTTi

,Щата повернен-
ня коштiв

Номер
розрахунко_

вого документа

Прiзвищq iм'я,
по батьковi
отримувдча

Мiсце
проживання

пл&тника
(область, район,

населений
пчнктl

Адреса житла
платника

Ресстрачiйний
номер облiковоi

картки платника
податкiв/серiя i
номер паспорта

отпимчRача

Сума (грн)

5000
5000
5000

Усього

Звiт до I{BK ТОВКУН 7



Код cTaTTi
ffaTa

перерахування
Номер розрахунко-

вого документа
Найменування

отримувача
Мiсцезнаходжепня

отримувача
Код отримувача

(€дрпоу) Сума (грн)

6000
б000
6000

Усього

18. Вiдомостi про опублiкування реквiзитiв поточного рахунку
в друкованих засобах MacoBoi iнформацii

(код cTaTTi 6000)

19. Вiдомостi про використання коштiв поточного рахунку
виборчого фонду кандидата в народнi депутати Украiни

(кодстаттi 1110,1120,11З0,1140,1150,1160,1211r,121'2,1220,|З10,1320,1330,
1340, 1350, 1з61, 1з62, 1400)

20. Вiдомостi про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштiв,
перерахованих виконавцям

(код статгi 8)

Розпорядник коштiв
поточного рахунку
виборчого фонду

Секреmар
Itенmральноt вuборч

(пiдпис)

Номер
однома}Uца

тЕого
виборчого

окруry
(в порядку
зростання)

код
ст8тт

i

ffата
шатежу

Номер
розрахун-

кового
документа

Отримувач
(повна назва)

Мiсцезпа-
ходкення

отримувача

Код
отримувача
(€дрпоу)

Призначення платежу
Сума
(грн)

37 t350 l3.06.19 1 94046691

Товариство з

обмеженою
вiдповиальнi

ст.ю <ТРК
АТЛАнТ)

53800,

!нiпропетров
ська обл,,

Апостолiвськ
ий р-н, м.

Апостолове,
вул.

BeTepaHiB,
буд, б

42070866

Розмiщешпя друкованих
агiтацiйних матерiалiв
на носiях зовнiшньоi

рекпами, згИно

рахунка Nsl5 вiд
l2.06.2019p. по договору

ЛЬ187/20119 вй
l2.06.2019p., без П!В

l39r5,00

Усього l 39l 5,00

та iнiцiали)

Звiт до ЦВК ТОВКУН

aсaa Н. БЕРНЛЦЪКА
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