
Додаток 7 
до постанови Центральної виборчої комісії 

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 № 14 

проміжний 

за період з "21" червня 2019 року до "12" липня 2019 року 

СЛІВІНСЬКОГО Анатолія Михайловича 
(прізвише, ім'я, _по батькові кандидата в депутати) 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», 302689, рахунок № 26435055300163 

(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 60000,00 
,., Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі .) -

10 внески осіб, визначених у частині т�тій статті 50 Закону -

України "Про вибори народт-іих депу атів України", які не мають 
права здійснювати відповідні внески• 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою -

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України" 

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі -

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

України "Про вибори народних депутатів України", які не_мають 
права здійснювати відповідні внески 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою -

статті 5 О Закону України "Про вибори народних депутатів 
України" 

9 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними -

договорами 

12 Помилкові надходження коштів -

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
60000,00 

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

2000 Повернення добровільних внесків особам (21 ОО + 2300): -

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник -

поточного рахунку 















..., 

Код статті 

6000 
6000 
6000 

Усього 

Номер 

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

(код статті 6000) 

Дата Номер розрахунко- Найменування Місцезнаходження Код отримувача 
. перерахування 

коштів вого документа отримувача отр11мувач·а (ЄДРПОУ) 

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

Сума (грн) 

(код статті 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 

1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

Номер _Код 
одномандатног Місцезна-о виборчого Код Дата 

розрахун-
Отримувач отримува 

Призначення Сума 
кового ходження ча округу статті платежу (повна назва) 

(ЄДРПО 
платежу (гри) 

(в порядку 
до�,.-умент отримувача 

зростання) а У) 

22300, 
Вінницька 

обл., 
Літинськи 

Оплата за 
й район, флаєра А5 

ФОП,,. ,. селище 4+0 
14 1110 

01-07- 15585 Підстру)fк МІСЬКОГО 
 

зг.рахунку № 
30000, 

2019 1210 о Лілія типу  оо 
. І ЛП-0000021 Петршна Літин, від 27.06.19 

ВУЛИЦЯ р. без ПДВ 
ПРИБЕРЕ 

ЖНА, 

будинок -

13 
22300, 

Вінницька 
обл., 

Оплата за 
Літинськи 

флаєра А5 
й район, 4+0 

ФОП селище 
зг. рахунку № 05-07- 17200 Підстружк МІСЬКОГО  30000, 

14 1110 ЛП-0000040 
2019 5189 о Лілія типу  від 05.07.19 оо 

Петрівна, Літин, 
ВУЛИЦЯ

ДОГ 

№35.07.2019 
ПРИБЕРЕ р. без ПДВ 

ЖНА, 

будинок 
13 
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