
Додаток 7

до постанови Центральної виборчо;· комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

формаNо4 

ЗВІТ 

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

в одномандатному виборчому окрузі No� 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з « 1 О» червня 2019 року до "11 "липня 2019 року 

Леденьова Анна Владиславівна 
(прізвище', ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

Печерський філіал, Центральне відділення, код банку 300711, рахунок No 26437052600543 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Код Найменування статті 
Сума 

статті (грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

2 Власні кошти кандидата 225380,00 

3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі о 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону о 

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

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною о 

другою статті 50 Закону Украі·ни "Про вибори народних 

депутатів Украіни 11 

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 130000,00 
10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону о 

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

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною о 

другою статті 50 Закону Украіни "Про вибори народних 
депутатів Украіни" 

9 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними о 

договорами 

12 
� 

о Помилкові надходження коштів 

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
355380,00 (2 + 3 + 4 + 9+ 12) 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

2000 Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2300): J,Іацюнаnьне зrент
і 

з питань .ю, .,..,1, н 
І 7/62605/19 ЇД 18.07.201 � 

ня корупції 

-·· 
11 ііІ і ІІІ ІІ ІІІmІ\1 11 іі і ііі іі іі І 11 ІІІ ІІІ ІІ ІІ



►Код J Найменування статті 
Сума 

статrі (грн) 

Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник о 

2100 
поточного рахунку 

. 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду о 

2300 
після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до 

виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня 

повторного голосування) 

Перерахування коштів до Державного бюджету України о 

3000 
(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які о 

3110 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 о 

3120 яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 

Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

Перерахування до Державного бюджету У країни внесків осіб, від о 

3210 яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 

неможливості їх повернення відповідним особам 

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що о 

надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі 

3230 включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для 

повторного голосування - після дня повторного голосування), у 

разі неможливості їх повернення банком відповідним особам 

4000 
Банківські послуги, не пов'язані з відкриттям і закриттям 
рахунку та його функціонуванням 

. 

о 
5000 Повернення помилкових надходжень коштів 

6000 
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих о 
засобах масової інформації 

У сього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду о 
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

Загальний розмір виборчого фонду 325380,00 

(2 + 3 + 4+ 12) - (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

3. Використання коштів виборчого фонду

1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 354208,05 

ноо 
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 142336,00 

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

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 136076,00 
Н�ціональне аrентстео з питань запобіган� 

(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) О /62605/19 від 18.07.2019 
я корупції 

сл ІІ ІІ ІІІ І ІІІ ІІ ІІІІІ І ІІІ ІІ ІІ І ІІІ ІІ ІІІІ ІІІ ІІІ ІІ ІІ 



.Код 

статті 

1120 

1130 

1140 

1150 

1160 

1200 

1210 

1211 

1212 

1220 

1300 

1310 

1320 

1330 

1340 

1350 

1360 

1361 

1362 

1400 

Найменування статrі 

виготовлення відеозаписів 
. . 

виготовлення аудюзапис1в 

виготовлення предметів, матеріалів ( сувенірів, канцтоварів тощо)

з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 

придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

виготовлення та встановлення агітаційних наметів 

Використання засобів масової інформації (121 О + 1220): 

оплата ефірного часу (1211 + 1212): 

оплата ефірного часу на телебаченні 

оплата ефірного часу на радіо 

Сума 

(rрн) 

о 

о 

6260,00 

о 

о 

о 

о 

о 

публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової о 

інформації 

Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації 

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

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) 

оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, 

дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

оренда обладнання та технічних засобів для ведення 

передвиборної агітації 

оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 

громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 

розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 

реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 

сітілайтах тощо) 

Послуги зв'язку (1361 + 1362): 

послуги електричного зв 'язку (телефонного, телеграфного, 

фототелеграфного, факсимільного, документального зв 'язку, 

мереж та каналів передавання даних тощо) 

послуги поштового зв 'язку 
Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 

виборчих листівок, плакатів 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) 

77310,00 

о 

о 

о 

о 

29256,00 

48054,05 

7950,00 

40104,05 

134562,00 

я корупції І �ціональне агентство з питань запобіrа н 
- - . � - --.--. .. 

t /OLUU.J/ І;; □І.Ц І V,V, •-V " • 
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. 

�Код Сума 

статті 
Найменування статті 

(грн) 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 1171,95 

(2 +З+ 4 + 9 + 12 -2000- 3000- 4000-5000-6000- 1000) 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за о 

укладеними договорами 

Розпорядник коштів 

поточного рахунку 

виборчого фонду 

(підпис) 

Звіт подано " __ ______ 20_ року 

(прізвище та ініціали) 

Національне агентство з питань запобігання корупції 

07/62605/19 від 18.07.2019 

сп ІІ ІІ ІІІ І ІІІ ІІ ІІІІІ І ІІІ ІІ ІІ І ІІІ ІІ ІІІІ ІІІ ІІІ ІІ ІІ 



Номе 

р 

одном 

андат 

ного 

внбор 

чого 

округ 

у 

(в 

поряд 

ку 
зрост 
анни) 

214 

214 

214 

. 

214 

214 

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, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 

1361, 1362, 1400) 

Номер 
Місцезна- Код 

Код Дата розрахун- Отримувач Прнзначенн11 Сума 

статті (повна назва) 
ходженн11 отримувача 

(грн) платежу кового 
(ЄДРПОУ) 

платежу 

документа 
отримувача 

Виготовлення 

ФОП 
друкованих 

Волобуєва м. Ірпінь, вул. 
матеріалів 

1110 19.06.2019 161230994 Оксана Котляревськоr 3000805247 
rrередвнборчоУ 

420,00 
агітації згідно 

Олександріви о, буд.ЗІ а 
рахунку фаКТ)·рн 

NtPП-000017 від 

14.06.2019 

04116, м. 
Виготовлення 

Київ, ripoв. 

Брест-
друкованих 

тов 
Литовський, 

матеріалів 

1110 19.06.2019 160746070 «Мультілейбл 
буд. 6/1 О, кв. 

34431573 nередвнборчоУ 8880,00 

)) 

86 
агітації згідно 

рахунку на оплату 

№440 від 18.06.2019 

Виготовлення 

04080, 
друкованих 

133944736 
тов 

м. Київ, вул. 
матеріалів 

1110 19.06.2019 «Енерджімеді 41193973 nередвиборчоТ 14000,00 
3 Межигірська, 

а» 
буд.78, офіс 28 

агітації, згідно 
рахунку tta оплату 

J'lt 161 від 13.06.20 І 9 

02218, Внготовленн11 

м.Київ, 
друкованих 

ФОП вул.Райдужна, 
матеріалів 

1110 20.06.2019 152443857  nередвнборчоУ 53280,00 
Ващенко В.В. будинок№ агітації, згідно 

буд.69, кв.255 рахунку 11а оплату 

№131 від 19.06.2019 

09401 Внготовле11ня 

.К1�їuська обл., друков111tих 

Ста�111111е11с1,к11 матеріалів 

1110 21.06.2019 153959060 
ФОП Ганчур Й р/11. 

 
nередвиборчоТ 

5248,00 
я.п. смт Стаоищс. агітаціі·, згідно 

11ул. рахунку на оплату 

І Іабсрсжна, 13 Nt-0027842 від 

21.06.2019 



. 04073, м.Київ, 
Розміщ друк агітац 

тов ПРОСПЕКТ 
матер чи політич 

214 1350 24.06.2019 55526518 «Мультистенд СТЕПАНА 41092040 
реклами на носіях 

4056,00 
зовніш рекл зг. 

БАНДЕРИ, 
Рах.28359 від 

будинок 8 
24.06.2019 

Розміщ друк агітац 

ФОП 
04208, м.Київ, матер чи 

Железняк 
ПРОСПЕКТ nолітичиоУ 

214 1350 24.06.2019 155911901 
ВіталіІІ 

ПОРИКА,  реклами на носіях 25200,00 

Вікторович 
будинок 3-А, зовнішн рекл зг. 

квартира 64 Рах-факт сф-078 від 

24.06.2019 

ТОВ«Хавас 04071 Витр на nередвиб 

214 1400 24.06.2019 160636793 
ворлдваІІд ,м. Київ, 

38391922 
агіт (nередnл за 

66531,00 1 l/ диджнтал вул. Воздви- nосл з розм рекл 
Киrв» женськая, 41 матер в інтернет) 

-

Виготовлення 

04080, 
друкованих 

.... 

тов 
м. КІ1ЇВ, вул. 

матеріалів 
214 1110 25.06.2019 153336194 «Енерджімеді 41193973 11ередвиборчоТ 648,00 

8)) 
Межигірська, 

агітації згідно 
буд. 78, офіс 28 

раху11ку фак,ури 

№171 від 25.06.2019 

Внгот nредм матер, 

що містять візу. І 
О 1033, м.Київ, зображ. Назви, 

ФОП 
ВУЛИЦЯ символ, з вик. 

214 1140 25.06.2019 161743932 
Петленко В.Д. 

М.ГРЕЧКА,  прізвищ чи 6260,00 
будинок 20, зображень 
квартира І кандидатів, рах. 

Факrура №1853 від 
25ю06.20І9р 

02218, м.Київ, 

вул. Райдужна, Ви гот.друк 

214 1110 25.06.2019 105623210 
ФОП будинок № 

 
матер.11срсдв11б. 

27000,00 
Ващенко В.В. буд.69, кв.255 агітації зг.рах.138 

від 25.06.2019 

Ки'�'вська 
01001, Послуги поштового 

міська 
214 1362 26.06.2019 110328152 

дирекція ПАТ 
м. Київ, вул. 01189979 зв язку№l 11.11.3- 21645,95 

«Укрпоwта» 
Хрещатик,22 122 від 25.06.2019 

02218, м.Київ, 
Внrотовле1111я 

вул.Райдужна, 
друкованих 

ФОП будннок№ 
матеріалів 

214 шо 26.06.2019 110328152 
Ващенко В.В. буд.69, кв.255 

 передвнборноі 26600,00 

ariтaui!Y зг. Рахунку 
на 011лату№ 139 від 

25.06.2019р. 

м. Харків, 
Послуги 

214 1361 04.07.2019 085930721 
ФОП Руденко 

вул. Чкалова,  
електричного зв, 

7950,00 
І.А. рах факт №030719 

буд.І 
від 03.07.19 

l11wi шпрати 11а 

ТОВ «Хавас 04071 
nередвиб агіт 

-
(доплата за 11ослуги 

214 1400 09.07.2019 195713916 
ворлдваІІд ,м. Київ, 

38391922 з розміщ рекл 66531,00 
ДНДЖІІТал вул. Воздви-

матер в фнтернет) 
Кнrв» женськая, 41 

рах сф-0000343 ВІД 

18.06.2019 

м.Бровари, 
Інwі витрати на 

ФОП вул. 
передвиб агітацію 

214 1400 11.07.2019 131341685  (орг-я nромоакuі!) 1500,00 
ПасовС.К. Грушевського 

зг рах№6 від 
• 13, кв.33

01.07.2019 

КиУвс1,ка 
01001, 

Послуги nоwтового 

1362 І 1.07.2019 131253293 
міська 

м. Київ, вул. 01189979 
зв 11зку зг. Рах 

18458,10 214 
дирекuі11 ПАТ №111.11.1.3-158 від 

«Укрпошта» 
Хрещатик,22 

10.07.2019 



Додаток8 

до постанови Центрш,ьної 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 № 214 (форми № 4) 

проміжний 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з « 1 О» червня 2019 року" до "11" липня 2019 року 

Леденьова Анна Владиславівна 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

Печерський філіал, Центральне відділення, код банку 300711 , рахунок № 26437052600543 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Код статті 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Усього 

Код статті 

3 

3 

з 

Усього 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок власних коштів

кандидата в народні депутати України 

(код статті 2) 

Дата надходженни коштів Номер розраху11ковоrо докуме11та Сума (грн) 

24.06.2019 17468005.1 100000,00 

25.06.2019 17549181.1 14990,00 

25.06.2019 17547999.1 14990,00 

26.06.2019 17556270.1 6000,00 

03.07.2019 18125193.1 14900,00 

03.07.2019 18125348.1 14900,00 

08.07.2019 184624456.1 14900,00 

08.07.2019 18462520.1 14900,00 

08.07.2019 18466621.1 14900,00 

08.07.2019 18449581.1 14900,00 

225380,00 

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

(код статті З) 

Дата Номер 
Наіімену-ва1111А Місцез11аход- Код плат1111ка 

надходження розрахункового 
платннка ження платника (ЄДРПОУ) 

документа 

Сума 

(грн) 

о о 

о 

о о 



Дата 
Код статті надходженн 

и внеску 

4 14.06.2019 

4 20.06.2019 

Усього 

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

(код надходження коштів 4) 

РесстраuіІІн 
Micue нІІ номер 

Номер Прізвище, прожнванн11 Адреса обліковоТ 
розрахун- ім'я, nлат1111ка картки жнтла кового по батькові (область, раІІон, платника платника документа платника населеннІІ податків/сері 

пункт) я і номер 
паспорта 

16682330.1 Пічугін 02000, м. Київ, 02000,  

Дмитро вул. Софіївська, м. Київ, 
Сергійович буд. І, кв. І І . 

 
 

17164043.1 Пічугін 02000, м. Київ, 02000,  

Дмитро вул. Софіївська, м. Київ, 
Сергійович буд.І, кв.І І  

 

 

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків

Сума 
(грн) 

30000,00 '(/ 

� �

100000,00 

СІ 

130000,00 

юридичних 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) 

Код етапі Дата Номер розрахункового НаІІменуванн11 Місцезнаходження Код платника Сума 
надходжен1111 (ЄДРПОУ) (грн) документа платника платника 

внеску 
. 

10 J 
,,, 

І І п ТJ () І 

10 ') � І о о � 
10 ) о о 7-

Усього u () п и V 

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 РесстраціІІниІІ 

Прізвище, проживання 
номер 

обліковоУ 
Дата надход- Номер ім'я, платника Адреса жнтла Сума 

Код етапі ( об.г1асть, картки 
розрахункового no (грн) ження внеску платника платника 

документа батькові раІІо11, r1одатків/серіи 
платника населенні! і номер 

пункт) паспорта 

10 Q о о о Є) () о 
10 n и о о � о (J 

10 о о о ( о () п 
Усього () о u ( о u "7 



6. Відомості про надходження внесків юридичних осіб, розмір яких перевищує розмір,

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

України" (код статті 11) 
Дата 

Код статті надходжен 
н11 внеску 

11 

11 

11 

11 
Усього 

Номер 
розрахунко-вого 

документа 

НаАменуванн11 
платника 

о 

Місцезнаход-женн11 
платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) 

Сума 
(грн) 

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 
Yci.oro 

(код статті 11) 
Місце 

РеєстраціАннА 
Прізвище, прожнванн11 

Дата Номер 
ім'я, 

Адреса номер обліковоУ 
платника 

надходження розрахункового 
по батькові (область, раІІон, 

житла картки платника 

внеску документа платника податків/серія і 
платника населенні! 

11ункт) 
номер 11ас1юрта 

п о (} о (l) (1

n u п () о и 
о о () {) {) {_j 

() о (J ( п и 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями

за укладеними договорами (код статті 9) 

Дата 
перерахуван 

ни 
штрафних 

санкціІІ 

Номер 
розрахун

кового 
документа 

Виконавець 
(повна назва) 

Код 
виконавця 
(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 
укладання, 

номер та 
предмет 

договору) 

Призначення 
платежу 

Сума 
(грн) 

9. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок

від юридичних осіб (код статті 12) 

Дата надходження 
внеску 

Номер 
розрахункового 

НаІІменуванни 
платника 

Місцезнаходження Код платника 
платника (ЄДРПОУ) 

о 

Сума 
(грн) 

Сума 
(грн) 

п 

о 
{_) 
и 



Код статті 

12 

12 

12 

Усього 

Код статті 

Усього 

Код статті 

Усього 

Код статті 

Усього 

Код 
статті 

1 О. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок 

від фізичних осіб (код етапі 12) 

Місце РеєстраціІІнн 

проживання 11 номер 
Номер Прізвище, об.ліковоТ 

Дата надход- ім'и, 
платника 

Адреса житла Сума розрахун-
(область, 

картки 
ження внеску кового по батькові платника платника (грн) 

документа платника 
раІІон, 

податків/серія 
населеннІІ 

і номер пункт) 

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам

(код етапі 21 ОО, 2300) 
Дата 

повернення 
Номер розрахун
кового документа 

Отримувач 
(11ов11а назва) 

Місце
з11аходжен1111 
отримувача 

Код 
отримувача 
(ЄДРПОУ) 

Сума 
(грн) 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам

(код етапі 21 ОО, 2300) 
Місце РесстраціІІ,шІІ 

Прізвище, 
проживання номер об.ліковоУ 

Дата Номер плат11нка картки 

повер11ення розрахунково ім'я, (область, 
Адреса ж11-rла платника Сума 

по батькові платника податків/серія і (грн) 
в11еску го документа 

отримувача 
р11ІІон, 

населеннІІ номер 11асrюрта 
пункт) отримувача 

о 
о 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб

до Державного бюджету України (код статті 3110, 3120, 3210, 3230) 

Дата перераху-
Номер НаІІменування Місцезнаходження Код платника 

Сума (грн) 
ванна внеску 

розрахункового 
платника платника (ЄДРПОУ) 

документа 

'° 

о 

о о 
о 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб

до Державного бюджету України (код етапі 3110, 3120, 3210, 3230) 

Дата 
перераху

вання внеску 

Номер розраху11ковоrо 
документа 

Прізвище, 
ім'я, 

по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, раІІон, 

11аселе11нR 11унК'r) 

Адреса житла 
11латннка 

РеєстраціІІннІІ 
номер обліковоУ 

картки платника 
податків/серія І 
номер 11асr1орта 

Сума 
(грн) 

о 



о о о 

І в І 8 І о о о IS І 
15. Відомості про оплату банківських послуг, не пов'язаних з відкритrям і закриттям paxyнJQ'

та його функціонуванням(код статті 4000) 

Код статті 

4000 

4000 

4000 

Усього 

Код статті 

5000 

5000 

5000 

Усього 

Код 

статті 

5000 

5000 

5000 

Усього 

Код 

статті 

6000 

6000 

6000 

Усього 

Дата оплати 

послуг 

о 

Дата nовернеиии 
коштів 

о 

Q 
о 
() 

Номер 
розрахункового 

документа 

НаІІмеиуваиня 
банку 

Місцезнаходження 
банку 

Код банку 
(ЄДРПОУ) 

16. Відомості про повернення юридичним особам

помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

Номер 
Отримувач 

Місце-
Код отримувача 

розрахункового 
(повна назва) 

знаходження 
(ЄДРПОУ) 

документа отримувача 

и о п п 
о п о о 

() о о п 
о о () о 

Сума (грн) 

Сума 

(грн) 

п 
() 
о 

и 

17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходжень коштів

(код статті 5000) 

Дата 
поверне н

ии коштів 

Номер 

розраху11ко
вого 

докуме11та 

Прізвнше, 

ім'я, 

по батькові 
отримувача 

Місце 
проживання 

платника 

(область, 

раІІон, 
населениІІ 

пункт) 

РеєстраціІІннІІ 
номер 

обліковоУ 

Адреса житла картки 
Сума (грн) 

платн11ка nлат11ика 

nодатків/серjи і 
номер паспорта 

отримувача 

18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку

в друкованих засобах масової інформації (код статті 6000)

Дата 
Номер 

Код 
розрахунко- Найменування Місцезнаходження 

перерахування 
отримувача 

отримувача 

коштів 
вого отримувача 

(ЄДРПОУ) 
документа 

n () { J о п 
) {'; () () ,п 
u n ( ) {) п 

n о о f) l) 

Сума 

(грн) 

() 
о 

о 
о 



�сь

ого о о о о о о о І 354208,05 І 

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

виконавцям (код статті 8)

Дата Номер 

Код повер- розрахун-

статті нення ковоrо 

коштів документа 

8 V � 

8 о о 
8 о о 
8 о о 

u о -

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Виконавець 
Місцезна-

ХОдЖеННІІ 
(повна назва) 

ВНКОНВВЦІІ 

о о 

() о 
() () 

о () 
о о 

Реквізити 

Код 
договору (дата 

Прнзна-
укладаннА, Сума 

ВИКОНВВUІІ чення 
(грн) 

(ЄДРПОУ) 
номер та 

платежу 
предмет 

договору) 

n () () п 
u о о () 
п о u о 
n {) () u 
и о о о 

, ЕРjиІтUЬд А h-
прізвище та ініціали) 


