
звIт
про надХодження та використання коштiв виборчого фонду

кандидата в народнi депутати Украiни
в одномандатному виборчому окрузi ЛЪ220

остаточний

заперiолз "01" до"24" липня 2019року

Мондриiвського Ва;lентина Миколайовича

АТ КБ <Приватбанк>, м.Киiв
МФО З2О649, лlр 26431 052600484

Найменування cTaTTi

Власнi кошти кандидата

ьн1 внески чних осiб, у тому числi

YKpaIHu ''Про вuборu нароdнuх dепуmаmiв YKpaiHu", якi не л4аюmь

а зdiйснюваmu вidповidнi BHecku

;;ескuлозмф o*u" nrp*uuaye розмiр, вuзначенuй часmuною dруzою

,.o.*i 50 Закону Украiнч "Про вuборu HapodHux dепуmаmiв

"iль"i "нески 
фiзичних осiб, у т9I"1у,Iц9д1

;;*-" *iб, *rrrue"ux у часmuнi mреmiй сmаmmi 50 Закону

YKpai'Hu ''Про вuборu HapodHux dепуmаmiв Украi|нu", якi не ]йаюmь

з d iйснюв аmu в id по в idHi вн е скu

;;ескu, розмФ я*uх перrвurцуе розлliр, вuзначенuй часmuноло dруzою

,-or*i 50 Закону Украiнu "Про вuборu нароdнuх dепуmаmiв

Украiнu"
перерахування штрафних санкцiй виконавцями за укладеними
договорами

Помилковi надходження коштiв

У."о.о 
"адtйшло 

коштiв на поточний рахунок виборчого фонду
+3+4+9+|2

l П.р.рuхуrа*r"" йштiв з поточного рахунку виборчого фонду

Повернен"я особам BHecKiB, вiд яких вiдмовився розпорядник
поточного рахунку

пiсля дня голосування (у pa.i включення кандидата в депутати до

виборчого бюлетеня дJul повторного голосування - пlсля дня

повторного голосування)

П"р.рu*ування коштiв до Щержавного бюджеry Украiни
(31 10 + 3120 + з2l0 + 3230)



Наймепування cTaTTl
Сума
(грн)Код

cTaTTi
0

31 10

ПерерахуВання дО,Щержавного бюджету Украiни BHecKiB осiб, якt

вiдповiдно до .lu"r"rr" третьоi cTaTTi 50 Закону Украiни "Про

вибори народних депутатiв Украiни" не мають права здiйснювати

вiдповiднi внески

ПерерахуВання дО,ЩержавноГо бюджету Украiни BHecKiB, розмiр
яких перевищу€ po.rip, визначений частиною другою cTaTTi 50

?ятсптrv VкпяТни "Ппо вибоDи народних депутатiв Украiни"

0

з l20

0

з210
Перера*у"ання до ,Щержавного бюджету Украiни BHecKlB осlо, вlд

яких вiдмовився розпорядник поточного рахунку, в раз1

неможливостi iх повернення вiдповiдним особам
0

32з0

П.р.рu*у"ання до Щержавного бюджету Украiни внескlв, що

"uоlt-п' до виборЧоiо фондУ пiсля дня голосування (у разi

включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для

повторного голосування - пiсля дня повторного голосування), у
.,а-зi ньможливостi Тх повернення банком вiдповiдним особам

0
4000

Банкiвськi послуги, не пов'язанi з вiдкриттям r закриттям

пахчнкч та його Фчнкцiонуванням
ми-пкоRих налходжень коштiвп 0

5000
0

6000
бпублiкування реквiзитiв поточного рахунку в друкованих
оолпбqy пляспп,пi iHйonMalrii

0
Усьогr
(2000

З".",
(2+з

перераховано коштiв з поточного рахунку виборчого фонду
з000+4000+5000+6000)

ьний розмiр виборчого фонду
+ 4+ {D_ (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000)

)

1000 Счма витрат виборчого фонду (l IUU + llUU + lJUU f l+UU/ )

169091 ,40
1100

Виготовлення матерiалiв передвиборноi агiтаuii
(11 10 + ll20 + 1130 + 1 l40 + 1150 + 1160):

l69091,40
1110 виготовлення друкованих MaTepia,TiB перелвиOорно1 агlтацll

(nnunuriu, пr.rЬЪп, бrппrri",u i"-r* u.iruчiйrrr*пnur.oi-iB)
Driглтлр прннq Rl пео?аПис-lв 0

1 120
2чпlозаписlв 0

1 130
0

1 140

0
l 150 придбання канцтоварiв, паперу, iнших предметlв l матерlалlв для

виготовлення MaTepialriB передвибор
0

1 160

l200
0l2l0
0

1211
0

l212
0

1220
пфлiкування агiтацiйних MaTepia-lriB У друкованих засооах MagOtsUr

iнформачiТ _
659068,00

1300
lншi послуги, пов'язанi з проведенням передвиOорноl а1,I,t,ацrr

(1310 + 1320 + 1330 + lЗ40 + 1350 + 1З60):

2



Найменування cTaTTi

в передвиборноi агiтацii

1rraр"u"aarrня вибьрчих листiвок, плакатiв, технiчних засобiв та
, : --------.

предметiв i ia_lliB, пов'язаних iз ною агlтацlею

виготовлення матерiалiв передвиборноТ агiтацii

оренда обладнання
агiтацiТ

;;ЙЙr- ."с"бiв для ведення перелвибоРнОi

проведення зборiв
tl оГlТ?Цl1"р."д" "рrмiщень 

ycix форм власностi для

громадян, iнших публiчних заходiв пе

Послуги зв'язку (1361 + IЗ62

послу2ч елекmрuчноп, *'**у (mелефонно2о, mелеzрафноzо,

ф о Йоm u n е rр i4 
" 

о rо, ф а к с uM i л ь н о z о, d окул,t е нmальн о 2 о з в' язку,
,ж mа каналlв пе)

поulmово?.о зв'язк.
62000,00I""rt -rrрати на передвиборну агiтачiю (розповсюдження

uиборчих листiвок, плакатiв та iнших друкованих агiтацiйних

пturapi-iu чи друкованих видань, в яких розмiщено матерlали

передuиборноТ Ьгiтачii; проведення мiтингiв, походiв,

демонстрацiй, пiкетiв, концертiв, вистав, спортивних змагань,

о.*оп.rрuцii фiльмiв та телепередач чи iнших публiчних заходiв за

пiдтримки кандидата в депутати, а також оприлюднення iнформацii

9840,60
ЗалишоК коштiВ на поточНому рахунку виборчого фонду
(2 + з + 4 + 9 + |2 - 2000 - 3000 - 4000 _ 5000 - 6000 _ 1 000)

,еними договорами

Розпорядник коштiв
поточного рахунку
виборчого фонду

" липня 2019 року

Козир В.В.



до Звiry про
РОЗШИФРОВКА

надходження та використання коштiв виборчого фонлу

кандидата в народнi депутати Украiни
в одномандатному виборчому окрузi NЪ 220

остаточIлии

за перiол з "01" до"24" липня 2019 року

Мондриiвського Валентина Миколайовича

КБ <Приватбанк>, м.Киiв
МФО З20649, пlр 264З1 052600484

1.ВИомостiпронаДхоДженнянапоточнийрахУнокВласнихкоштiв
кандидата в наролнi депутати УкраiЪи

(кол cTaTTi 2)
CvMa (гон)

Код cTaTTi
l 00000,00

2 18.07.2019 @2PL505156
100000,00

Усього

2. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок
добровiльних BHecKiB юридичних осiб

3. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок
добрЬвiльних BHecKiB фiзичних осiб

(кол налходження коштiв 4)

4. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок BHecKiB

юридичних осiб, визначених у частинi третiй cTaTTi 50 Закону Украiни "Про вибори

народних oarryruriu Украiни", якi не мають права здiйснювати вiдповiднi внески

(кол cTaTTi 10)

(код cTaTTi 3)

@2рL784з l509,07,20l9

l0,07.20l9

4

Ресстраuiйниr"t
номер облiковоТ

картки
платника

полаткiв/серiя i
ltoMep паспорта



Код cTaTTi Дата налход-
ження внеску

Номер
розрахункового

документа

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
плаl,нllка

Мiсuе
проживання

платника
(область, район,

насоlений
пчнктl

Адреса житла
платншка

Ресстрачiйrншй
номер облiковоТ

картки платника
податкiв/серiя i
нOмер паспор.та

Сума
(грн)

l0 0

Усього 0

5. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок BHecKiB

фiзичних осiб, визначених у частинi третiЙ cTaTTi 50 Закону УкраiЪи "Про вибори

народних депутатiв Украihи", якi не мають права здiЙснювати вИповiднi внески
(кол cTaTTi 10)

б. Вiдомостi про надходження BHecKiB юридичних осiб, розмiр яких перевищу€

розмiр, визначений частиною другою cTaTTi 50 Закону Украiни "Про вибори
народних депутатiв УкраIни"

7. ВiдомоСтi прО надходжеНня BHecKiB фiзичниХ осiб, розМiр яких перевиIцус розмlр,
визначений частиною другою cTaTTi 50 Закону УкраiЪи "Про вибори народних

депутатiв Украiни"
(код статгi 1 1)

за укладеними договорами
(код cTaTTi 9)

9. Вiдомостi про помилковi надходження коштiв на поточний рахунок
вИ юридичних осiб

(код cTaTTi 12)

(код cTaTTi 11)

Код cTaTTi
.Д,ата

надходження
внескч

Номср розрахунко-
вого документа

Найменування
пJlатника

Nliсцезнаход-ження
платIlика

код платнrtка
(€дрпоу)

Сума
(гр")

ll 0

Усього 0

Код cTaTTi
.Щата

надходження
внеску

Номер
розрахункового

документа

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
пла,гника

Мiсце
проживанrIя

платника
(область, район,

насеJений
пчнкт)

Ддреса житла
платника

Ресстрачiitний
номер облiковоТ

картки платшика
полаткiв/серiя i
номер паспорта

Сума
(грш)

1l 0

Усього 0

8. вiдомостi про перерахування штрафних санкцiй виконавцями

Код cTaTTi

!ата
перерахування

штрафних
санкцiй

Номер розрахун-
кового

документа

викоrrавеuь
(повва на]ва)

код виконавця
(€дрпоу)

реквiзшти
договору (дата

укладання,
номер та
предмет

договопч)

lIризначення
платежу

Сума
(гр н)

9
0

Усього 0

Код cTaTTi
Дата надходження

внеску

Номер

розрахункового
покчмеllта

Наr-tменування
платнllка

мiсuезнаходження
платника

Код платltlrка
(€лрпоу)

Сума
(грн)

12
0

Усього
0

5



Код cTaTTi
Дата надход-
жеIlня внеску

Номер
розрахун-

кового
документ8

Прiзвище, iм'п,
по батьковi
платнико

Мiсце
проживання

платник8
(область, район,

насеJений
пчнкт)

Длреса житла
платника

Ресстраuiйний
номер облiковоТ

картки
платника

податкiв/серiя i
lIoMeD tlаспоDтл

Сума
(,,pu)

12
0

Усього
0

10. Вiдомостi про помилковi надходження коштiв на поточний рахунок
вiд фiзичних осiб

(код cTaTTi 12)

11. Вiдомостi про повернення добровiльних BHecKiB юридичним особам

12. Вiдомостi про повернення добровiльних BHecKiB фiзичним особам

13. Вiдомостi про перерахування коштiв юридичних осiб

до Державного бюджеry Украiни
(код cTaTTi З1 10, З|20,3210, 32З0)

14. Вiдомостi про перерахування коштiв фiзичних осiб

до Державного бюджеry Украiни
(код cTaTTi З1l0, ЗI20,З210,З2З0)

(код cTaTTi 2100, 2300)

(код cTaTTi 2100,2300)

Кол cTaTTi
Дата

повернеItня
внеску

Номер
ро]рахункового

документа

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
отримувача

Мiсце
проживання

платника
(область, район,

паселений
пчнкт)

Адреса житла
платника

Ресстрачiйний
номер облiковоi

картки платнпка
податкiв/серiя i
номер паспорта

отDимчвача

Сума
(гр")

2l00
0

2300
0

Усього
0

Код cTaTTi
,Ц,ата перераху-
вання внеску

Номер

розрахункового
Найпtенування

платIlшка
м iсuезнаходження

платника
код платнrtка
(€дрпоу) Сума (грн)

31 l0
0

3 l20
0

3210
0

з230
0

Усього
0

Кол cTaTтi flaTa перераху,
ванlIя BrIecKy

Номер
ро]рахункового

докумештд

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
платника

Мiсце
проживання

платника
(обJlасть, район,

llасшений
пчнктl

Ддреса житла
платника

Ресстраuiйннй
номер облiковоi

картки
платника

rrолаткiв/серiя i
номео паспоDта

Сума (грн)

0
31 l0
3 120

0

32l0
0

з2з0
0

Усього
0

6



Код cTaTTi Дата оплати послуг
Номер

ро]рахункового
докчмента

Найменування
банку

мiсuезнаходження
банку

Кол банку
(€дрпоу) Сума (грtt)

4000 0

Усього 0

15. Вiдомостi про оплату банкiвських послуг, не пов'язаних з вiдкриттям i закриттям

рахунку та його функцiонуванням
(код cTaTTi 4000)

1б. Вiдомостi про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштiв

(кол cTaTTi 5000)

17. Вiдомостi про повернення фiзичним особам помилкових надходжень коштiв
(кол cTaTTi 5000)

18. Вiдомостi про опублiкування реквiзитiв поточного рахунку
в друкованих засобах MacoBoi iнформачii

(код cTaTTi 6000)

19. Вiдомостi про використання коштiв поточного рахунку
виборчого фонду кандидата в народнi депутати Украiни

(колстаттi 1110,1120,1130,1140,1150,1160,121]I,1,2|2,|220,1310,1320,1330,1340,
1350, 1361,|з62,1400)

l{ол cTaTTi .Щата поверненпя
коштiв

Номер
ро]рахункового

Отримувач
(повна назва)

Мiсце.
знаходжепня
отDимYвача

Код отримувача
(€дрпоу)

Сума
(гр u)

5000 0

Усього 0

Код
cTaTTt

.Щата повернен-
ня коштiв

Номер

розрахунко-
вого документа

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
0тримувача

Мiсце
пlrоживання

платника
(область, район,

населений
пчнкт)

Адреса житла
платника

Ресстрачiйний
номер облiковоI

картки платника
податкiв/серiя i
номер паспорта

Сума (грн)

5000 0

Усього 0

Код cTaTTi
.Щата

пер€рахування
коштiв

Номер розрахунко-
вого документа

Найменування
отрцмувача

мiсцезнаходження
отримувача

Код отримувача
(€дрпоу) Сума (грн)

6000 0

Усього 0

Номер
одномандатного
виборчого окруry

(в порядку
зростання)

Код
с,гitттi

flaTa
пJrатежу

Номер
ро]рахун-

кового
документа

Отримувач
(повна назва)

Мiсuезна-
ходження

отримувача

Код
отримувача
(€дрпоу)

Призначення
платежу

Сума
(грн)

220 lll0 09,07.20l9 l 002 l 654з

Фiзична особа -
пiдприсмець
MaTrcK Юрiй
Iванович

+;l l l0;виготов
лення
друкованих
матерiшiв
перелвиборноi
агiтаuii
зг.рах.Nл l 7497
вiд 05.07,20l9
дог. Ns04/07-
20l9 без ПДВ

з0000.00

220 l]l0 09,07.20l 9 l | 0709970
Товариство з

обмеженою
вiдповiдшьнiстю

04lЗ6. м,Киiв, I

вул,Тираспольська, | 35l3]602
буд,43-Б. KB.6l l

+;l l l0;8иготов
лення друк.
матерiалiв

47626,80



кФIЛ ПРlНТ> передвиборноi
агiтацii зг. рах.
NsСФ-0000597
вiд
08.07.20l9p,y
т.ч,пдв 20%

220 l ll0 l0.07,20l9 I 6204 l 9i0

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю
кIндор CiTi>

04080, м.Ки'iв,
вул.Кирилiвська,
бул.82, кв.256

з45з94з8

+;l l l0;
виготовлення
друкованих
MaTepiшiB
перелвиборноi
агiтацii зг, рах.
Nsl8l вiд
02.07,201,9 у
т.ч.-з IlДВ
5090грн;

з0540,00

220 ll l0 l 5.07,20l9 09402 l 432

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiсто
кФIЛ ПРIНТ>

04l 36, м,Киiв,
вул.Тираспольська,
бул. 43-Б, KB,6l

з 5 l з3602

+;l l l0;
виг.друк,мат.п
ерелвиб.агiтачi
i (пла-
тiв,листiвок,бу
к -TiB та
iн.агiт,мат.) зг.

р._ф. м сФ-
0000607 вiд
l0.07,20l9 р, з

ГIДВ;

l6980,00

220 l Il0 l 5,07,20l9 094922566

Товариство з

обмеженою
вiдповiдшьнiсm
(ФIЛ ПРtНтD

04136, м.Киiв,
вул.Тираспольська,
буд. 43-Б, KB.6l

35 l з3602

+;l l 10;

виг.друк.мат.п
ерелвиб,агiтаui
i (пла-тiв,ли-
вок,бук-т iB та
iн.агiт.мат,) зг.
в.наш, Np РН-
0000446 вiд
l 1.07,20l9 р. з

ПДВ;

7980,00

, +;l ll0;
виготовлення
друко8аних
MaTepiшiB

Фiзична особа - перелвиборноi
пiдприсмечь агiтацii згiдно
Ленко l,B, рахунку Nэl27

вlД
l l ,07,20l9p,
без ПflВ

565 5,00
220 lll0 l 6.07.20l9 l 0 l 050423

220 Ill0 7.07.20l9 l 054 1 4565

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю
(ФIЛ ПРlНТ)

04l36, м,Киiв,
вул.Тираспольська,
буд. 43-Б, KB.6l

з5 l з3602

+;l l l0;виготов
лення
друкованкх
MaTepia.riB
перелвиборвоi
агiтацii згiдно

рахунку NэСФ-
0000628 вiд
l6.07,20l9p, у
тому числi
пдв,

8289,60

220 lll0 l 8.07.20 l 9 l5з10l290

Фiзична особа -
пiлприсмешь
MaTicK Юрiй
lванович

+;l l l0;виготов
лення
друкованих
MaTeplaJIlB
передвиборноi
агiтачii;зг
рахунку
Nql7547 вiд
l6.07,20l9p
без ГlДВ

30000,00

220 l з50 09.07,2019 l 0 l 44з707

Товариотво з

обмеженою
вiдповiдшьнiстю
<Премiум Мелiа
Грулл

01 l33, м,Киiв,
вул,Свгена
коновальця,
буа.32-Г, примiш,
249

347 l 6807

+;l350;

розмiщення
друк,аtlтац,мат
epiшiB чи
полiт, ремами
на носiях зовн.

реклами зг,рах.
NqY-4355 вiд
08.07,20l9,ут.ч
,пдв 20%

79848,00

220 l 350 09,07.20l9 l l 0з48494

Товариство з
обмеженою
вiдповiдшьнiстю
кЛуверс>

03l27, м.Киiв,
просп. 40-рiччя
Жовтня, бул,l20,
корп, l

2413401.4

+;1 350;

розмiщення
друкованих
агiташiйних
MaTepiшiB на

носiях
зовн.решами
зг,рах,NлСФ-

58400,00

8



000l040 вiд
08.07.20l9 у
т,ч,ПДВ 20%

220 l з50 l0.07.20l9 l6204l970

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю
<lнлор CiTi>

04080, м.Киiв,
вул.Кирилiвська,
бул.82, кв,256

з45з9438

+;l 350;

розмiщення
друкованих
агiтацiйних
матерiалiв
носiях
зовнiшньоi
решами зг.

рах. Ncl56 вiд
02,07.20l9, у
т,ч. ПfВ,
39070грн;

234420,00

220 t 350 l l ,07.20l9 l 009 l 3978

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальпiстю
<Луверс>

03l27, м,Киiв,
просп. 40-рiччя
Жовтня, бул, l 20,
корп, l

241340|4

+; l 350;

розмiщення
друкованих
матерiалiв чи
полiтичноi
решами на
носiях
зовнiшньоi
реклами;
рах.СФ-
000l044 вiд
l0,07.20l9, з

пдв

l 8800,00

220 l 350 l 1.07,20l9 095605696

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю
коюагон-
Аугдор)

03l 50, м.Киiв,
вул,Велика
Василькiвська,72,
2-й пiдi'зд,l0 поверх

з472920з

+; l 350;

розмiщенкя
друкованих
матерiалiв чи
полiтисноi
реклами на
носiях
зовнiшньоi
реклами;згiдно
рах.2636 вiл
06.07.20l9, з

пдВ

l 04400,00

220 l 350 l1.07,20l9 l005l0906

Товариmво з

обмеженою
вiдповiдшьнiстю
(БIГ МЕДIАD

04070, м,Киiв,
вул.Iгорiвська,l4а

2528!'224

+;1 3 50;

розмiщення
друкованих
MaTepiшiB чи
полiтичноi
реклами на

носiях
зовнiшньоi
реклами;
рах,СФl9-
04680 вiд
08,07.20 l 9

1б3200,00

220 l 400 l 8,07,20l9 l 55906448

Товариство з

обмеженою

вiдповiдшьнiстю
(АГЕНЦUI РС)

0407l, м,Киiв,
пров.Ярославський,
бул.?/96, офiс 3

42608008

+; l400;iнформ
ацiйно-
консультативн
i послуги з

перелвиборноi
агiтаuii, зг рах
Nll 8/07 вiд
l8.07.19 у
тому числi
лдв 20%

l0000,00

220 l400
,l8,07.20l9 l53l0l290

Фiзична особа -
пiдприсмець
Кавецький П.С,

+;l400;iHml
витрати на
перелвиборву
агiтачiю;зг
paxyHKy}l!88/l
9 вiд
l8,07.20l9p

l без ПДВ

l_

52000,00

898l39,40
IУсього
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20. ВiдомОстi прО поверненНя на потоЧний рахунок виборчого фонду коштiв,

перерахованих виконавцям
(кол cTaTTi 8)

+;8,Повернення
суми, перерах: за

вид. нiш.Ns РН-
0000446 вiд
l 1.07. l9p за

вигот. друков.
матерiалiв
передвиб.
агiтаuii, у зв'язку
з уже ранiше
здiйсн-ю
оIUIатою

Договiр
Ns 08/07-1 вiд
08.07.20l9 р.

Прелмm
договору:
надання
послуг з

виготовлення
друкованих
матерiалiв

перелвиборноi
агiтацii

м.Киiв,
вул.Тираспольсь

ка, бул. 43-Б,
KB.6l

Товариство з

обмеженою
вiдповiдшьнiстю

(ФlЛ ПРIНТD

Розпорядник коштiв поточного

рахунку виборчого фонду
Козир В.В.

l0


