
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  
___________________________ 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 
 

за період з "26" червня 2019 року  до "11" липня  2019 року 
Сімакової Наталі Михайлівни  кандидата в народні депутати України 

Вінницька філія Жмеринського відділення ПАТ КБ «Приватбанк» 
МФО 302689, Код ЄДРПОУ/ДРФО 3285413766, поточний рахунок 26434055300863 

відкритий у національній валюті – українська гривня 
 

Код 
статті Найменування статті  Сума  

(грн) 
1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

2 Власні кошти кандидата  16 000,00 
3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 0,00 
10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

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

0,00 

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

0,00 

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

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

0,00 

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

0,00 

9 Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
договорами 0,00 

12 Помилкові надходження коштів 0,00 
Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 16 000,00 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду 
2000 Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2300):  0,00 

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

2300 

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) 

0,00 







 
 

Додаток 8 
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 України  
в одномандатному виборчому окрузі № ___ (форми № 4) 

 
проміжний  

___________________________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 
за період з "26" червня 2019 року  до "11" липня  2019 року 

Сімакової Наталі Михайлівни  кандидата в народні депутати України 
Вінницька філія Жмеринського відділення ПАТ КБ «Приватбанк» 

МФО 302689, Код ЄДРПОУ/ДРФО 3285413766, поточний рахунок 26434055300863 
відкритий у національній валюті – українська гривня 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок власних коштів  
кандидата в народні депутати України 

(код статті 2) 
Код статті Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума  (грн) 

2 02 липня 2019 року 1643-4420-0699-6315 10 000,00 
2 09 липня 2019 року  1650-4730-6485-1452 6 000,00 
2    

Усього   16000,00 

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

(код статті 3) 
 
Код статті Дата надходження 

внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Наймену-вання 
платника 

Місцезнаход-
ження платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) 

Сума  
(грн) 

3      0,00 
3      0,00 
3      0,00 

Усього      0,00 
 

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

(код надходження коштів 4) 
 

Код статті 
Дата 

надходження 
внеску 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, 

район, 
населений 

пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки 
платника 

податків/серія і 
номер паспорта 

Сума  
(грн) 

4       0,00 
4       0,00 
4       0,00 
4       0,00 

Усього       0,00 
 



4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків  
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) 

 
Код статті Дата надходження 

внеску 
Номер розрахункового 

документа 
Найменування 

платника 
Місцезнаходження 

платника 
Код платника 

(ЄДРПОУ) 
Сума  
(грн) 

10      0,00 
10      0,00 
10      0,00 

Усього      0,00 
 

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) 
 

Код статті Дата надход-
ження внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки платника 
податків/серія і 
номер паспорта 

Сума  
(грн) 

10       0,00 
10       0,00 
10       0,00 

Усього       0,00 
 

 

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) 

 

Код статті 
Дата 

надходження 
внеску 

Номер розрахунко-
вого документа 

Найменування 
платника 

Місцезнаход-ження 
платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) 

Сума 
(грн) 

11      0,00 
11      0,00 
11      0,00 
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 11) 

 

Код статті 
Дата 

надходження 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки платника 
податків/серія і 
номер паспорта 

Сума  
(грн) 

11       0,00 
11       0,00 
11       0,00 

Усього       0,00 



8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями 
за укладеними договорами  

(код статті 9) 
 

Код статті 

Дата 
перерахування 

штрафних 
санкцій 

Номер розрахун- 
кового 

документа 

Виконавець 
(повна назва) 

Код виконавця 
(ЄДРПОУ) 

Реквізити 
договору (дата 

укладання, 
номер та 
предмет 

договору) 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 

9       0,00 
9       0,00 
9       0,00 

Усього       0,00 

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

(код статті 12) 
 

Код статті Дата надходження 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування 
платника 

Місцезнаходження 
платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) 

Сума  
(грн) 

12      0,00 
12      0,00 
12      0,00 

Усього      0,00 

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

(код статті 12) 
 

Код статті Дата надход-
ження внеску 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки 
платника 

податків/серія і 
номер паспорта 

Сума  
(грн) 

12        
12        
12        

Усього        

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

 

Код статті Дата повернення 
внеску 

Номер розрахун-
кового документа 

Отримувач  
(повна назва) 

Місце- 
знаходження отримувача 

Код отримувача 
(ЄДРПОУ) 

Сума  
(грн) 

         0,00 
      0,00 
      0,00 

Усього      0,00 
 

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

 

Код статті 
Дата 

повернення 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
отримувача 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки платника 
податків/серія і 
номер паспорта 

отримувача 

Сума 
(грн) 

       0,00 
       0,00 
       0,00 

Усього       0,00 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб  



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

Код статті Дата перераху-
вання внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування 
платника 

Місцезнаходження 
платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) Сума (грн) 

      0,00 
      0,00 
      0,00 
Усього      0,00 

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

 

Код статті Дата перераху-
вання внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки 
платника 

податків/серія і 
номер паспорта 

Сума (грн) 

       0,00 
       0,00 
       0,00 
Усього       0,00 

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

(код статті 4000) 
Код статті Дата оплати послуг 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування 
банку 

Місцезнаходження 
банку 

Код банку 
(ЄДРПОУ) Сума (грн) 

4000      0,00 
4000      0,00 
4000      0,00 

Усього      0,00 
 

16. Відомості про повернення юридичним особам  
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 
 
Код статті Дата повернення 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач  
(повна назва) 

Місце- 
знаходження 
отримувача 

Код отримувача 
(ЄДРПОУ) 

Сума  
(грн) 

5000      0,00 
5000      0,00 
5000      0,00 

Усього      0,00 
 

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

Код 
статті 

Дата повернен-
ня коштів 

Номер 
розрахунко-

вого документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
отримувача 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки платника 
податків/серія і 
номер паспорта 

отримувача 

Сума (грн) 

5000       0,00 
5000       0,00 
5000       0,00 

Усього       0,00 
 

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

(код статті 6000) 
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