
Додаток 7 
до постанови Центрш�ьної виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

форма№4 
ЗВІТ 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 
кандидата в народні депутати У країни 

в одномандатному виборчому окрузі № 172 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

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

Дебелий Валентин Олегович 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", код за 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 26434052101274 

(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 7610,00 

3 Побровільні внески юридичних осіб, v тому числі о.оо 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 0,00 
України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 

пvава здійснювати відповідні внески 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 0,00 
статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
Укоаїни" 

4 Лобоовільні внески фізичних осіб, v тому числі 0,00 
10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 0,00 

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 

пvава здійстовати відповідні внески 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 0,00 
статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
Укvаіни" 

9 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 0,00 
договорами 

12 Помилкові надходження коштів 0,00 

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
7610,00 

(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 
2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

2000 Повернення добровільних внесків особам (21 ОО + 2300): 0,00 

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

поточного рахунку

, 

Національне агентство з питань запобігання корупції 

09/63148/19 від 22.07.2019 

звіт Дебелий В.01. 172 ОВО 
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Код 
статті 

2300 

3000 

3110 

3120 

3210 

3230 

4000 

5000 

6000 

Найменування статті 

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) 

Перерахування коштів до Державного бюджету України 
(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 

. . . 

в1дповщю 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 відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 
неможливості їх повернення відповідним особам 

Перерахування до Державного бюджету У країни 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 поточного рахунку виборчого фонду 
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

Загальний розмір виборчого фонду 
(2 + 3 + 4+ 12) - (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

3. Використання коштів виборчого фонду

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

1100 
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
(1110+ 1120+ 1130+ 1140+ 1150+ 1160): 

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

1120 виготовлення відеозаписів 
1130 виготовлення аудіозаписів 
1140 виготовлення предметів, матеріалів ( сувенірів, канцтоварів тощо) з 

використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 

1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів 

1200 Використання засобів масової інформації ( 121 О + 1220): 

1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): 

1211 оплата ефірного часу на телебаченні 

Сума 
(гон) 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
( 

240,00 

240,00 

240,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
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Код Найменуванн11 статті 
Сума 

статті (грн) 
1212 оплата ефіриого часу на радіо 0,00 

1220 
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 0,00 
інформації 

1300 
Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації 0,00 
(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

1310 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації 0,00 
(перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 
обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших 
поедметів 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
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 0,00 
агітації 

1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 0,00 
nюмадян, 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 (телефоююго, телеграфного, 0,00 

фототелеграфного, факсимільного, документального зв 'язку, 
мереж та каналів передавання даних тощо) 

1362 послуги поштового зв 'язку 0,00 
1400 Інші витрати на 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 
підтримки кандидата в депуrати, а також оприлюднення інформації 
про таку підтримку тощо) , 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 7370,00 

(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 

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

звіт Дебелий В.01. 172 ОВО 3 

Дебелий В.О. 
(прізвище та ініціали) 

Національне аrентство з питань заnобіrання •ОІJуnціі 

09/63148/19 від 22.07.2019 
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Додаток8 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати У країни 
в одномандатному виборчому окрузі № 173 ( форми № 4) 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

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

Дебелий Валентин Олегович 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", код за 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 26434052101274 

Код статті 

2 

Усього 

Код стаnі 

з 

Усього 

Код 

(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 над1.одженн11 кош,;в Номер ООЗР8ХУНКОВОІ"О докvмента Сvма (1·онІ 

02.07.2019 Га22РL 794580 7610,00 
- - 7610,00 

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

( код статті 3) 

Дата над1одженн11 
Номер 

Н1ІІмену-в1нн11 Місцезнаход- Код платника 
розражунkОВОГО 

11неску 

-

-

Дата 

до,сумента 
платника .-енна платника (ЄДРПОУ) 

- - - -

- - - -

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

(код надходження коштів 4) 

Місце Рtєсrраційний 

Номер прожив.а11на номер облікової 
Прізвище. ім'а, 

cтarri 
надходженна розрахункового 

по батькові матнкка 
платника Адреса ЖИТЛІ ПJІаТННКа картки плаntнка 

внеску документа ( область, район, податків/с�рік і 
.-аиленнй nyн�-r номер паспорта 

4 - - - - - -

Усьо 
ro 

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків

Сума 
(грн) 

0,00 

0,00 

Сума 
(грн) 

0,00 

о,оо 

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) 

звіт Дебелий В.О!. 172 ОБО 4 

, 



Код статrі Дата НадХОдЖtННІІ Номtр розрахун1<овоrо Найм,нуванн& Місцезн•ход.::енна Код ПJ18пtнк• Сума 
BH<C:ICV ДОІСУМttпа ОЛІТНИІС8 ОЛІТНИКІ ІЄдРПОУ) (гон\ 

10 - - - - - о оо 

Усього - - - - - о.оо 

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 10) 
Місце Рtєстраційннй 

Номtр Прізвище, ім'11, 
npo-■aHH8 

номер облікової 
Код статті Дата надІОД-

по батькові 
ПЛІТННІС8 Адрка ЖІП'ЛІ Сума 

Ж<ННІІ ВН<С"У розр•хункового 
(область, район, nлаrnнКІ 

карnсн пл•mно (rрн) документа rшатннка 
н•селений 

nодатІ<ів/сері11 і 

ПVНІСТ) номtр паспорта 

10 - - - - - - 0,00 

Усього - - - - - - о.оо 

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 Ном,р розрахунко- Найме11уваш1а Місцезн•ход••t111111 Код nлаmн,са Сума Код статті над:�одженна 
вого до,сумекrа ІUІІТНИКІ IUIITH.HKI (ЄДРПОУ) (грн) вttecкv 

11 - - - - - 0,00 

Усього - - - - - 0,00 

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 

І І 

Усього 

Код статті 

9 

Усього 

Кодсптті 

12 

Усього 

(код статті 11) 

Місце Р,єстраційннй 
Дата Номер Прізвнwе, ім'а, 11ро»:мnанн11 номер облі,совоі rалатннка Адреса житла НадІОJІJІСЄННІІ розрахун,сового по бать,сові К8рпси ПЛІпtНІСІ 

(обл.Ість, раАон, IIJIITHHKI 
податк:ів/сері.11 і внеску документа платника 

Н8UJІtИИЙ 

ПVНІСТ) номер n•cnopтa 

- - - - - -

- - - - - -

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами 

(код статті 9) 

Реквізнm 
Дата Номер розрахун- договору (дата 

перерахуванНІІ 8и1<он1вець Код ВИІСОНІВЦІІ уІСЛадаННІІ, Прнзначенн11 
штрафних ковоrо (повна назва) (ЄДРПОУ) 

докуи�кт• 
номер та ПJJaTtЖy 

санкцій предмет 
дoroвonvl 

- - - - - -

- - - - - -

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

(код статті 12) 
Дата надходженнSІ 

Номер Наііиенуванн11 Місцезнаходженна Код nлатниаса 
розрахункового 

платtt.н.ка ПЛ8ТИИК8 (ЄДРІlОУ) внеску 
доасvмекrа 

- - - - -

- - - - -

зоіт Дебелий В.01. 172 ОВО 5 

Сума 
(грн) 

0,00 

0,00' 

Сума 
(rp11) 

0,00 

0,00 

Сума 
(гр11) 

0,00 

0,00 



Код етапі 

12 

Усього 

Код статті 

Усього 

Код с:т1тrі 

Усього 

Код етапі 

Усього 

Код етапі 

Усього 

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

(код статті 12) 
Місщ, РкстраціАниіі 

Номtр Прізвище, ім'", nро-•анн11 номtр облі,совоі 
Дата надход• розрахун- по баn.коаі 111f8ТНИК8 Адрtеа•нтла арткн 

•енн• анеску коеого (обдасть, район, матииn [ІJІІІТНМІС8 
М8ПUІJС8 дсжумtнта насtJІtнНІі nодаndв/ирі.А і 

ПVНJСТ) номео narnooтa 
- - - - - -

- - - - - -

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

Даn поаернен••• Номtр розра,ун- Оrримуuч Місце- Код отримувача 
8tteCICY JСО80ГО J\ОІСУМtнтІ (повна назu) знахОд*tнн■ отонмvвача ІЄІП>ПОУ) 

- - - - -

- - - - -

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

Міщ, Ркстраційнкй 

Дата Ном<р Прі>внще, ім'11, прожмаанн• номер облікової 

по батькові 
ПЛІТКНІС'8 Адр,са •нт.111 картки WІаmика nоеерненн11 розрахун,совоrо 

(обласn, раАон, матмика IIOJJ,8TICЇ8/ctpiSІ і 
внес.ку ДОJС)'МtНТа отрим:уаача населений номер паспорп 

ІІVtІІСТ\ OTUHМ1Vea�1a 

- - - - - -

- - - - - -

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державного бюджету У країни 
(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

Дата ntptpaxy- Номер 
НаІімtнуванна Місцезн11:одженна Код 11.JUтн.нка 

88HHtil 8НЄ:СІС)' 
розрахункового 

ІutaTHИtal nпатккка (ЄДРПОУ) ДОІС'УМІrНТа 
- - - - -
- - - - -

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджету України 
(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

Місце Реєстраційний 

Номер Прі)внще, ім'11, 11ро*НІІІІНН8 номtр облuсової 
Дата ntptpaxy- ПЛ8ТНКІС8 Адрtеа •нтла �сарткн розрахун�совоrо по батьkоеі 

еанн11 внеску (область, район, матнна ПЛІТННІСа до,сумtнта nлатнкка населений подапсів/сtріа і 
IIVHJCТI HOMtD П8СПОDТ8 

- - - - - -

- - - - - -

Сума 
(грн) 

0,00 

о.оо 

Сум1 
lro11\ 

0,00 

о.оо 

Сума 
(rрн) 

о.оо 
0,00 

Сум1 (грн) 

0,00 

о.оо 

, 

Сум• (rp11) 

о оо 

о.оо 

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

1 код статті 4000) 
Ном<р НаІіменуванн■ Місц�н110Jt)Сtнн11 Код бан,су Код статrі Дат1 оматн ПОСЛ)Т розрахун�совоrо 

б•н"У 6ІН")І (ЄДРПОУ) 
Сума (rрн) 

ДОІСУМtНТа 

4000 - - - - - 0,00 

Усього - - - - - 0,00 
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Код стаtті 

5000 
Усьоrо 

16. Відомості про повернення юридичним особам

помилкових надходжень коштів 
код статті 5000) 

Дата nоаерненн11 Номер 
Оrрнмувач Місце- Код отримувач• 

розрахункового знаходженн11 
коштів ( повна назва) (ЄДРПОУ) 

ДОІСVМtКТІ отnимvв•ч• 
- - - - -

- - - - -

Сум• 
(грн) 

0,00 
0,00 

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

Код 
статrі 

5000 
Усьоrо 

Код стмn; 

6000 
Усьоrо 

І-Іомер 
ОДНОМ8fІДІ 

тного 
виборчого 

Місце Реєстрацііінніі 

Номер Прізвище, ім'11, 
прожнванн11 номер облікоаоі 

Д.та nоаернен- по батькові платника Адреса ,кнтла картки матннка 
на коштів розр•хунко- (обл•сть, р•ііон, платника nодатків/сері11 і 

вого документа отримувач• н•селенніі номер паспорта 
пvнктІ отnнмvвача 

- - - - - -

- - - - - -

18. Відомості про опублікування реквізитів поточноrо рахунку

в друкованих засобах масової інформації 
код статті 6000) 

Дата Номер розрахунко- Наймеиуваннg Місцезнаходженна Код отримувача 
nерерахуааннJіІ 

(ЄДРПОУ) 
кowrie 

вого докуме1rr■ отримувача отримувача 

- - - - -

- - - - -

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

Сума (грн) 

о оо 

0,00 

Сум• (rpt1) 

0,00 
0,00 

(код статті l 110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 
1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

Номер Місцезнах 
Код Отримувач (повн• одженна Код отримувача Сума 

округу стаtті Дата маТЄ1ІС}' розрахункового назва) отримувач (ЄДРПОУ) Прнзначенн11 nлатежу 
(rрн) 

В І10рІІДІС] 
документа а 

зростанн11 
) 

172 111 О 05.07.2019 145120183 Теленко м.  виготовлення 240,00 
Світлана Харків друкованих
Олексіївна матеріалів 

передвиборної 
агітації 
(плакатів, листівок, 

буклетів та інших) 
зr рах №48 від 
05.07.2019 без птm

Усьоr 
240,00 

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

Дата Номер 
Код nокр- розрахун-

статrі нен1111 кового 
коштів документа 

8 - -

- -

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

звіт Дебелий В.01. 172 ОВО 

(код статті 8) 

Викои•мw. Місцсзна- Код 

(пови• И8зв•) ХОД)ІСеННІІ вкконавца 
(ЄДРПОУ) &МКОНІВЦJІ 

- - -

- - -

(підпис) 

8 

Реквізктм 
договору (.uта Прюи•-

уІСJІ.uии11, номер че.ниа 
та преDІст M8Tn[}' 

дoroвonv\ 

- -

- -

Дебелий В.О. 
(прізвище та ініціали) 

Сум• 
(грн) 

0,00 

0,00 


