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Додаток 7

до постаиови Цеитрш�ьttої виборчої ко.місії 
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 No 35 

проміжний 
(вид звіrу: лро��іжний, остаточний) 

за період з «ОЗ» до «10» липня 2019 року 

Носевич Людмила Володимирівна 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в делуmm)

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 305299, 26431050500553 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Н
айменування ст

а
т
ті

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

Власні кошти кандидата 

Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 

внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
України "Про вибори иародних депутаті� України", які не ма-
ють права здіистовати відповідиі внески 

внескu, роз.мір яких перевищус розмір, визиачеиий части11ою дру-
гою статті 50 Закону України "Про вибори парадних депутатів 
Украіі-1и" 

Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 

внескu осіб, визначених у частині третій статті 50 Зако11у 
України "Про вибори народних депутатів УкраііІИ", які не ма-
ють права здійсюоватu відповідні внески 

внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною дру-
гою статті 50 Закону Украііш "Про вибори народних депутатів 
України" 

• І 

Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
договорами 

Сума
(грн) 

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

1 

Нацjонаm,Не аrентство 3 питань заnобіrання �1 \ 

07/62481/19 від 18.07.2019 І

Звіт Носевнч.dосх 

m ІІ \І \ІІІ \ІШ\ІІІІ ІІІІ І\ ІІІІ ІІ І\ 1 11 \11 ІІІ 11111 t



Код 
Наймеt1ування статті Сума 

статті (грн) 

12 Помилкові надходження коштів 0,00 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 3000,00 
(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 

�-· : 

І 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку вибор•1ого фонду

2000 Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2300): 0,00 

Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 0,00 
2100 

поточного рахунку 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 0,00 

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 0,00 
3000 

(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, 0,00 

3110 
які відповідно до частини третьої статті 50 Закону У країни "Про 
вибери народних депутатів України" не мають права 
здійснювати відповідні внески 

Перерахування до Державного бюджету У країни внесків, розмір 0,00 

3120 яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, 0,00 

3210 від яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі не-
можливості їх повернення відповідним особам 

. 

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 0,00 

надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі . 

3230 включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для по-
вторного голосування - після дня повторного голосування), у 
разі н:еможливості їх повернення банком відповідним особам 

4000 Банківські послуги, не пов'язані з відкриттям і закриттям 0,00 
рахунку та його функціонуванням 

5000 Повернення помилкових надходжень коштів 
� 1.с· ... � 

0,00 

6000 Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 0,00 
засобах масової інформації 

'• 

2 
Звіт ІІосеви•1.dосх 



1\��\; 
,, 

Код Найменування статті Сума 
статті (гр••) ., 

У сього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду 0,00 
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

Загальний розмір вибор•юго фонду 3000,00 
(2 + 3 + 4+ 12) - (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

3. Використання коштів виборчого фонду

1000 Сума витрат виборчого фонду (J-100 + 1200 + 1300 + 1400) 2280,00 

1100 
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 2280,00 

(1]10+ 1120+ 1130+ 1140+ 1150+ 1160): 

111 О виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітацї1: 2280,00 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 

1120 виготовлення відеозаписів 0,00 

1130 виготовлення аудіозаписів 

1140 виготовлення предметів, мате.ріалів (сувенірів, канцтоварів 0,00 

тощо) з використанням прізвищ чи зображень (портретів) канди-
датш ; 

1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 0,00 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів 0,00 

1200 Використання засобіо масової інформа�ії(1210 + 1220): 0,00 

1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): 0,00 

І І� І І \j І І 

1211 оплата ефіртюго часу тю телебаченні 
i) J :. і� t 

0,00 

·, !�'-· ':�
І 0,00 

1212 оплата ефірного часу на радіо 

публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах маса- 0,00 
1220 вої інформації

Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агіта- 0,00 
1300 ції 

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

Звіт Носевнч.dосх 

Націонаnьне агентство з питань запобігання коруnцТТ 

07/62481/19 від 18.07.2019 

m ІІ ІІ ІІІ І ІІІІІ ІІІІІ І ІІІ ІІІІ ІІ ІІ ІІ І ІІ І ІІ ІІІ ІІІІ І 



Код Найменування статті Сума 
статті (грн) 

1310 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної 0,00 

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, 0,00 

дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для виго-
товлення матеріалів передвиборної агітації 

1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передви- 0,00 

борної агітації 

1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 0,00 

громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 

1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 0,00 

реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 
сітілайтах тощо) 

1360 Послуги зв'язку (1361 + 1362): 0,00 

1361 послуги електричного зв 'язку (телефотюго, телеграфного, фо- 0,00 

тотелеграф11ого, факсимільного, документальтюго зв 'язку, ме-
ре:ж та каналів передаваюm даних тощо) 

1362 послуги поuппового зв 'язку 0,00 

1400 Інші витрати 1-1а передвиборну агітацію (розповсюдження 0,00 

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 пщтримки кандидата в депутати, а також оприлюднення 
інформації про таку підтримку тощо) 

Залишок Кf'-штів на поточному рахунку виборчого фонду 720,00 

(2 + 3 + 4 + 9 + 12 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 1 ООО) 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за 0,00 

укладеними договорами І 

,J �,і( ·\ ' 

' '�.і 
.•1 

' 

Звіт подано "12" липня 20]9 року 
Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Зuіт ІІосевич.dосх 

4 

Носевич Л. В. 
(прізвище та ініціали) 



Додаток В 

до постаиови Цеитральиої виборчої коАtісії 
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 № 35 (форми № 4) 

проміжний 
(вид звіту: ПJJOM!)!Qfl,fj,j, остаточний) 

за період з «ОЗ» до « 1 О» липня 2019 року 

Носевич Людмила Володимирівна 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата u депутати) 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 305299, 26431050500553 
(назва та код банку, в якому відкрито потощ,ий рахунок, № рахунку) 

1. Відомості про надходже1-1ня на пото•ший рахунок власних коштів
кандидата в народні депуrати України 

І(од ст:,тті 

2 

Усього 

((о)І CT:tTTi 

з 

Усього 

Звіт Носеоич.dосх 

( код статті 2) 

Дата 1щ11ход'.ІtІ."еІІІІИ коштіn Номер розрахункооого доh..--ум�нта Сума (rp11) 

08.07.2019 @2PL920404 3000,00 

3000,00 

1. Відомості про надходження на пото•ший рахунок
добровільних внесків юридичних осіб 

( код етапі З) 

Дата 11а11хо11жс11ня Номер розраху11ко- Н:�r1мс11у-оз,шя Місuсзна10JІ-же1111я Код платtнth."3 

Rttecкy оого nокумсttта 11латн11ка nлатт1ка (ЄДРПОУ) 
Сума 
(грн) 

0,00 

0,00 



Код статті 

4 

Усього 

Дата 
11адходжс1111я 

1шеску 

-

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

(код надходження коштів 4) 

1'1ісLІС прож11- Рссстрnцііі1111І1 
номер облікової Номер ро- Прізu11шс. ім'я, 63НІІЯ 11лап111к:�1 

Адреса ж1tтла зpaxy11-1couoro 110 бопькові (обл,,сть, район, 
h."'арткн плат-

nлатннка 111,к.-а nодат-
доh..-умеt1та 11лат11111u1 ІІUССЛСІІИЙ 

ків/серія і 110-
пункт) мер пасrІОрта 

- - - - -

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків

Сума 
(rp11) 

0,00 

0,00 

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

(код статті 10) 

Код статті Дата 
Номер ро3раху11ко- Наі1мс11ува1шя Місцезнахолження Код платн1tка Сума надход:жен11я 

енеск-у noro документа JІЛЗТІІІІІ<Я ПЛ3ТШІh.'"а (ЄДl'ПОУ) (rp11) 

10 - - - 1:� - - - 0,00 
' 

Усьог 
: . l· ['' 0,00 

о 

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків
фізичних осіб, визна•1ених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 
t1ародних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески 

( код статті 1 О)

1\1.ісце nрожн- Рссстрицііі1111іі 

Дата ·над ход- Номер розраху11- Пріин11цс, ім'н, 
оа11ня ПЛRТІІІth."'3 Адреса житла 

номер облікоuо·1· 
Сума 1(011. статті кnпого ,uoti')'- 110 бат�,к:Qоі rtJШT• 

(область. раЇtон, кu1,тк:11 r1.11uт1t11кu 
(1·р11) ження внеску ме1,та IIIHC"ft 

nлатн11ка 11одаткіu/серін і 
IЩCCJICtttfЇt ІІ)'ІІh.""Т) номер 11асr1орта 

10 - - - - - - 0,00 

! І 

Усього 0,00 
,, 

6. Відомості про надходження внесків юридичних осіб, розмір яких перевищує роз
мір, визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних

депутатів України" 
(код статті 11) 

Дата 
Номер ро3ра�у11ко- НаіімеН)'В:tнвм Місuез11аход-жс1111я Код 1�лащ11ка Сума l<од статті 11адходже111-1 

я внеску 
uoro дОh.j'МСНПІ ш1ат1-1111сз nлат1111ка (ЄДРПОУ) (ГІJІІ) 

' 

І l - - - - ;{: - - 0,00 

Усього 
1-

0,00 
І 

7 
Зніт Носеnич.dосх 



7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір яких перевищує розмір,
визна•1ений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних депу

татів України" 

Код статті 

11 

Усього 

l(од статті 

9 

Усього 

Код статті 

12 

Усьог 
о 

( код статті 11) 

Місце прож11-
Peccrpaцii'i111ti't 

Дата Но.,,,, розраху11- Прізшш1f', ім'я, 
оа1111я І1Л8ТІІІtк::ІІ і Адре.са ЖІn"Л• номер облікової 

ttад1одження кового доку- по батькові мат- (об.r1асть, район, ПЛ8ТНІІК8 
карт1си 11Л3ТІІІІh."а . І• понаткІв/серія і в11еску ме11т2 flllh..ooa ш,селе11иіі пункт) номер пас11орта 

- - - - -

' 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами 

(код статті 9) 

Дата 
Реквіз1п11 до,·о-

nepepai:yna1111я 
но .. ,р розроху11-

О11ко11аuеuь Код шth.--ottaoця 
вору (,ц•т• ук.11а-

Пр1011аt1еt111я 
дан11я, 11омер та 

штраф1111х 
кouoro доку-

(noo11a 11азоа) (ЄДРПОУ) платежу 

санк.uіrІ ме11та предмет дог0-

вору) 

- - - - - -

• ' ' 
,,. 

\'.' ' 
І І 

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

(код статті 12) 

Дата 11адходжеш-1м Номер ро3рзху11к-о- J Іаtіме11уо:.11111я Місце:тІtХОДЖСІШН Код nлат1111k'іІ Сумо 
ІJttCCk'")' иоrо докуме11та ПШІТШІК3 ПЛDТІІІІК.8 (ЄДРПОУ) (гр11) 

' 

- - - - - -

• 

8 
Звіт Hocenи'l.docx 

СуІ'·ІІ,І 
(гр11) 

0,00 

0,00 

Сума 
(гр11) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



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

(код статті 12)
: 

Місне nрож1,-
РссстраuіІ11-111і'і 

Номер ро,раху11- Прізн11ще, ім'я, оа1111я ппат1111к-а 
1tомер обліІ(ОІJОЇ 

І(од стзтті Д.ота ІІадХОJІ· 
ІСОІlОГО ДОК)'- 110 б:tтьконі (область, раііов, Адреса жнтла k..tртк11 ,·шат-

жеш,я внеску nлат1t11юt 1111к:1 nодnт-
МСІІТfІ IUl:ITIIIIKJt 11аселt1-шіі 

11у11кт) 
кіо/�срія і 11омер 

nас11орта 

12 - - - - -

Усього 

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

Код етапі 

11 

Усього 

Коп статті 

-

Усього 

Дата 11оверневня Номе11 розраху11- Отр,шувач Місце- Код отр1tмувача Сума 
з11аsоджс111-1я 

(ЄДРПЩ') (rpll) UflCCt,,,.-y ковоrо докумt,,та (ПООІІО 11аз0а) 
отр1tмувача 

- -

-і � :� 
- -

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

·, РссстрацШ1111й ,ш-
Mic1.tc 11рО"АШ- мер о6JІІкооої 

Дато Номер ро- ЛрЬ1шщс, ім'м, оа11нн r1т1т11t1ко 
повернен11я зрзхушrооого 110 батмrоеі от- (область, раііо11, 

Ацрес• )І('Jrтла кnртк1t плат11нка 
ІtJlaTHltIOt податкі8/серія і 110-

в11еску JIO�j'MCIITR 1>111"уоа•1а 11ncc11eвa1n 

11у11h.'"Т) 
мер паспорта отр11-

мува�,а 

- - - - - -

9 
Звіт Носевич.dосх 

Сум:� 
(ГрІІ) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

с,·••• (гр11) 

0,00 

0,00 



І(оцста·тті 

-

Усього 

Код статті 

-

Усього 

-

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державного бюджету України 

(код статті 3110, 3120, 3210, 3230) 

Д.та nepepaxy- Номс1> розрахуНІ,"0- І Lаймеt1уnа1111н Micueзt1•soдж:t1tttи Код платшtка 

ВІІІНЯ ОІІССh.")' ного докумс,rт,1 IIЛ:ITtlllh..""U 11.llstTtttlКМ (ЄДРПОУ) 
. 

- - - -

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджету України 
(код статті 3110, 3120, 3210, 3230) 

МJснс npo)l,,.,t• 
Рссстраціnн11і\ 

11омср облІкооої 
,r\ато r1cpcpaxy- І-Іом•р ро- ПріJt.шше, Ім'и. ш11111я r1лат1111ю1 

Адреса ЖІІТ JI. картю, 1111ат-
зраsу11h."<шого по батькові (область, райо11, 

ВІІІІІЯ ОІІССК)' 11ш1·nшка НШ(О ПО/13Т· докумс,па nлатшtка 11ас:елен11іі ків/серія і 11омер 
пункт) 

паспорта 

- - - -
І

- t -

-
'

І �іІ 

�

Сума (гр11) 

0,00 

о,оо 

Сума (гр11) 

0,00 

0,00 

15. Відомості•про оплату банківських послуг, не пов'язаних з відкриттям і закриттям

рахунку та його функціонуванням 

І<од статті Дата оnлат1t 11ослуr 

4000 

Усього 

Звіт І Іосевич.dосх 

Номер poзp:ixy111,o
noro дОh.")'Мснта 

(код статті 4000 

І-Іаііменуuаш1и 
бn111су 

10 

Місцезнаходжеш,я 
банку 

Код б•""'"'У 
(ЄДl'ПОУ) 

Сума (rp11) 

0,00 

0,00 



Код статті 

5000 

Усього 

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових 11адходжень коштів 

(код статті 5000) 

Датз r1омрнс1111я І [омер po:1pax3•1-th.�- Отр11мувач 
Місце- Код отр11муоа•1• 

3HJIXOДЖЄHtfR 
КОШТІВ ВОГО ДОК)'МСІtТВ (noo11a 11азпа) (ЄДРПОУ) 

отримувача 

-- - - - -

. .

Сума 
(r1111) 

0,00 

0,00 

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

Код 
статті 

5000 

Усьог 
о 

І(од ст:,тті 

6000 

Усьог 
о 

Micue nрож11- Реєстрщійниіі 
номер об.r1ікооої 

Дата повернен-
Номер ро- llріз6нщr:

1 
ім'м, ваНІІЯ плзт,шка 

Адреса Ж1tТЛ8 ЮІртюt 11Латннка 
І-ІА trоштів • зра1у11�0-воrо no батькооі от- (областh, раnои, nлат,шК'І податків/серія і 

докумс,,та р11мува•tа ІШССJІСІШіі номер паспорта 
rоу11кт) отр11муоа'-1.1 

- - - - - -

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

(код статrі 6000) 

Дата Номер ро- Н.аііменуuа1н1я Місuєз11аходжс11н Код отрнму0ача щ:рерахуеа1111и зр1ху11ко-ооt·о до- Сума (rp11) 
кошті» h.'")'MCtІTa 

отр11муuа•1а tt отр11муш1�1а (СДJ>ПОУ) 

- - - - - -

І! 
. 

.�:·>i,, 

11 
'Jniт І ІосеRиц.dосх 

Сум• (1·р11) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



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

(кодстатгі 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330,
1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

І Іомер од11ома11-
Номер ро-дат11оrо о�,бор-

д•та Отр1tмуш1ч м ісІ.(Є]ІІа- Код 
Пр11з11а 11е1111я Сума чого округу Кол стап·і І 

11}аху11-1�0-
(rioш,a ХОДЖЄІtІІН отр11муnача 

(u 11оряд"")' 1рос- r1латежу rJor·o до,rу-
н:1.зnа) отр11муна1.1:, (ЄДРПОУ) 

r�литсжу (ІlJІІ) 
та1111я) мс11та . 

+;IllO;Bи-

Україна, 
готов-

Дніпро- ЛСІІІІЯ дру-
коваш1х 

ІІСТ-

матеріалів 

пп 

ровська 
nерсдви-

09.07. 1015075 об;1асть, 
3468528 борчої 

35 1110 СТПРЕ місто 2280,00 
2019 54 Кривий 7 агітації 

згідно Ріг, ву-
рах.№СЛ-

лиця 
361 від 

Окружна, 
08.07.2019 

12 
ут.•1.ПДВ 

20% 

Усього 2280,00 

' ' 

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

хованих виконавцям 

Дата 
ІІомер ро-Код пооер-

зраху11-коnоrо 
статті 11е1111я 

коштів 
документа 

8 - -
iJ 

І: ' 

Розпорядник �оштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Звіт Носсаи•1.dосх 

О111ООІНІІJСІІL. 

(11oott� 11азо.а) 

,. 
-

(код статті 8) 

Місцсз11а- Код 
ХО!ІЖСІtІІЯ Ollk.'"011:IBUЯ 

011кo11nnuн (ЄДРПОУ) 

� - -

' 

12 

Рєкоіз,пн дог0-
ІІр11з11:1-

оору (;,ат• укла-
1ІЄІІІІЯ 

ла1шя, номер та 
предмет доrо11ору) 

11латсжу. 

- -

� 
і 11 

Носевич Л. В 
(прізвище та ініціали) 

Сума 
(rp11) 

0,00 

0,00 




